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Introito 

          Estimados amigos leitores, recebam todos vocês as 

nossas boas-vindas ao capítulo 29 do Eucalyptus Online 
Book, que acabou de receber sua oitava revisão, desde a 

primeira edição em agosto de 2012. Pelo número de revisões, é 

possível se perceber quão dinâmico vem sendo a evolução da 
temática relacionada às biorrefinarias integradas ao setor de 

celulose e papel, especialmente dentro da base florestal. 

 
          O capítulo original destacava as biorrefinarias com foco 

muito mais direto naquelas que se relacionavam à utilização da 

biomassa dos eucaliptos. Nessa presente revisão, deixamos 
mais ampla a visão do documento, pois também existem 

crescentes utilizações de outros tipos de biomassas no Brasil 

para a expansão das biorrefinarias. São exemplos disso: a cana-
de-açúcar, muitas gramíneas agrícolas, o bambu e as madeiras 

de coníferas (Pinus). Entretanto, o enfoque maior continua com 

as biomassas geradas pelos fantásticos eucaliptos. 
 

          Para permitir uma ampliação sobre os conhecimentos 

globais e nacionais sobre as biorrefinarias, eu criei outro 
documento integrado a esse capítulo, que sugerimos que sejam 

lidos por vocês, preferencialmente em leituras realizadas em 

proximidade uma da outra. 
 

Sugiro então que conheçam também para leitura, pelo que 

agradeço suas atenções: 

 
Relato de Vida e Coletânea de Publicações... Biorrefinarias 
integradas ao setor de celulose & papel. Vivências no 

desenvolvimento desses processos tecnológicos no Brasil. C. 
Foelkel. Website www.eucalyptus.com.br do Professor Celso Foelkel. 

307 pp. (2023) 

Disponível em: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefina

rias.pdf      

http://www.eucalyptus.com.br/
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias.pdf
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Agradecimentos 
   

 

 
   

Biorrefinarias se baseiam na utilização e também na 

desconstrução da biomassa 

Bases tecnológicas da nova era bioeconômica mundial  

 

          Esse capítulo surgiu em função da modernidade do tema 

e da necessidade imediata de se colocar à disposição da 

sociedade celulósico-papeleira do Brasil um documento que 

sintetizasse e discutisse um tema que pode alterar a indústria e 

a competitividade do setor. As biorrefinarias integradas ao setor 

de base florestal estão sendo encaradas como uma nova forma 

de reinventar o setor, em especial pelos fabricantes do 

Hemisfério Norte.  

 

         Minha intenção com esse capítulo foi oferecer conceitos 

tecnológicos e debater as potencialidades e as barreiras que 

essas novas rotas tecnológicas oferecem a um setor 

acostumado às biomassas, mas também vitimado pela obsessão 

de produzir um único ou poucos tipos de produtos. A maior 

parte da produção brasileira do setor é de celulose de mercado. 

Para uma produção anual de 22,5 milhões de toneladas de 

celulose em 2021 e 10,7 de papel, a celulose de mercado teve 

uma exportação total de 15,7 milhões de toneladas e o papel 

2,1 milhões. A maior parte da celulose produzida teve o 
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eucalipto como matéria-prima fibrosa. Ou seja, um único 

produto de uma única matéria-prima domina o setor em grande 

parte da sua produção.  

 

          Eu particularmente não tenho dúvidas de que, em futuro 

não tão distante, a situação poderá ser alterada - ou pela 

verticalização das empresas no próprio setor (no Brasil ou no 

exterior), ou pela expansão da base de negócios através da 

integração em biorrefinarias de base florestal. Isso pode 

acontecer inclusive com parcerias no Brasil (setor 

sucroalcooleiro) ou globalmente, já que o Brasil detém a 

liderança de produtividade com suas florestas plantadas de 

eucaliptos. 

          Tenho estudado muito esse tema e participei de um 

interessantíssimo projeto liderado pelo CGEE – Centro de 

Gestão e Estudos Estratégicos (https://www.cgee.org.br/) no 

qual atuei técnica e estrategicamente para colaborar com a 

maior eficiência energética do setor pela introdução do conceito 

de biorrefinarias integradas.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          Importante salientar que existe uma significativa 

bibliografia a nível global sobre as biorrefinarias. Talvez esse 

seja um dos temas mais pesquisados seja pelo setor de celulose 

e papel, como pelos setores produtores de biocombustíveis. A 

                                   A ABTCP – Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

(https://www.abtcp.org.br/) tem sido parceira 

importantíssima desse projeto e também forte 

apoiadora de meus estudos e publicações. À 

ABTCP meu mais sincero muito obrigado. A 

experiência que ganhei, estudando, lendo e 

escrevendo sobre as biorrefinarias me facultou 

a disposição para sempre lhes oferecer um 

texto inédito e atual sobre esse assunto. 

Espero que apreciem o que estou lhes 

trazendo para leitura e estudos.  
 

 

https://www.cgee.org.br/
https://www.abtcp.org.br/
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maior ênfase tem sido dada por países do Hemisfério Norte, 

sendo que no Brasil o setor de celulose e papel tem também 

trabalhado fortemente nesse sentido, da mesma forma que o 

setor sucroalcooleiro. Por essa ampla e vastíssima oferta 

bibliográfica na web, pude com facilidade encontrar centenas de 

artigos, teses, apresentações e websites.  

 

          Desse conjunto, selecionei para minha própria leitura 

cerca de 200 e para lhes oferecer para navegação mais de 600. 

Com isso, pude aprender mais e poder lhes oferecer algo com 

muito suporte e fundamentação tecnológica.  

 

          A vocês leitores, eu agradeço mais uma vez toda a 

atenção e o imenso apoio. Todos vocês nos têm ajudado - e 

muito - a fazer do Eucalyptus Online Book algo muito útil 

para os técnicos e interessados por esse nosso setor de celulose 

e papel.  

 

A todos, um abraço fraterno e um enorme muito obrigado. 

Celso Foelkel 

 

 

 

========================================= 
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As Biorrefinarias Integradas no Setor Brasileiro de 

Fabricação de Celulose e Papel  

 

CONTEÚDO DESSE CAPÍTULO 29 

 

 
Carboidratos simples e monoméricos 

 

 

– BIOECONOMIA E BIORREFINARIAS 

 

– BIORREFINARIAS INTEGRADAS NO SETOR DE CELULOSE E PAPEL 

NO BRASIL 

 

– BARREIRAS ÀS BIORREFINARIAS INTEGRADAS 

 

– AS BIORREFINARIAS NO PROCESSO SULFITO 

 

– O PROCESSO KRAFT E AS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS A SEREM 

CAUSADAS PELAS BIORREFINARIAS  

 

– QUALIDADE DA BIOMASSA FLORESTAL PARA AS BIORREFINARIAS 
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– PROCESSOS E TECNOLOGIAS ESSENCIAIS PARA AS 

BIORREFINARIAS INTEGRADAS 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 01: COMBUSTÃO DIRETA DA 

BIOMASSA PARA COGERAÇÃO DE ELETRICIDADE E VAPOR 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 02: PRODUÇÃO DE PÉLETES & 

BRIQUETES DE BIOMASSA FLORESTAL 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 03: OPORTUNIDADES DE 

BIOPRODUTOS A PARTIR DA CASCA DAS ÁRVORES 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 04: PRODUÇÃO DE BIOGÁS E DE 

BIO-HIDROGÊNIO POR PROCESSOS FERMENTATIVOS 

ANAERÓBICOS 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 05: PRODUÇÃO DE TEREBINTINA, 

“TALL OIL” E METANOL EM FÁBRICAS DE CELULOSE KRAFT 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 06: PRODUÇÃO DE NANOCELULOSES 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 07: GASEIFICAÇÃO DA BIOMASSA 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 08: GASEIFICAÇÃO DO LICOR PRETO 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 09: PIRÓLISE RÁPIDA DA BIOMASSA 

FLORESTAL 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 10: EXTRAÇÃO DA LIGNINA DO 

LICOR PRETO KRAFT 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 11: PRODUÇÃO E OFERTA DE 

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS PARA O FORNO DE CAL DE 

FÁBRICAS DE CELULOSE KRAFT 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 12: ETANOL BIOQUÍMICO DE 

SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

FLORESTAL 

 

– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 13: PRODUÇÃO DE ÁCIDO 

LEVULÍNICO E FURFURAL 
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– PLATAFORMA TECNOLÓGICA 14: EXTRAÇÃO DE HEMICELULOSES 

E DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOPRODUTOS 

 

– OUTRAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PRODUTOS 

 

– BIOTECNOLOGIA E BIORREFINARIAS 

 

– ADEQUAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS ATUAIS FÁBRICAS DE 

CELULOSE KRAFT 

 

– CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

– REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES PARA LEITURA 

 

     

 

 
Florestas, árvores e madeiras – Alicerces para as biorrefinarias com 

base na biomassa florestal 

 

 

         Há muitos anos se divulga, e se comprova com facilidade 

na prática, que as árvores oferecem inúmeras vantagens e 

benefícios para a sociedade, conforme se pode observar no 

desenho a seguir: 
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Fonte: Ageflor – Associação Gaúcha de Empresas Florestais
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As Biorrefinarias Integradas no Setor Brasileiro de 

Fabricação de Celulose e Papel  

 

 

BIOECONOMIA E BIORREFINARIAS 

 

       

Parede celular  

 A fonte inquestionável de componentes da biomassa vegetal 

 

 

                   Atualmente, existem enormes expectativas para o 

crescimento do que se denomina de “economia verde” ou bioeconomia, a 

qual consiste na produção de biomateriais (biocombustíveis e bioprodutos 

químicos) a partir de matérias-primas renováveis da biomassa. A ênfase 

é na substituição do carbono fóssil por fontes de carbono renovável, no 

caso, aquele presente nas biomassas. Considera-se até mesmo que a 

“era do petróleo” deverá ser sucedida pela “era dos biomateriais”. Quanto 

mais escasso e caro se tornar o petróleo como fonte de energéticos e de 

insumos para a indústria química, mais rapidamente as tecnologias e os 
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negócios a partir da biomassa ocuparão espaço e crescerão na economia 

global. Tem havido inclusive forte apoio governamental para que isso 

aconteça em países da Europa e América do Norte. As metas são focadas 

na redução da dependência do petróleo e em uma matriz energética mais 

verde e renovável. Acontece amigos, que pensar na biomassa apenas 

como fonte de energia é uma aproximação muito pobre e limitada, em 

função das inúmeras alternativas que ela oferece.  

          Como tem acontecido uma corrida acadêmica até mesmo inusitada 

para pesquisas sobre biorrefinarias e tecnologias aplicadas às biomassas, 

espera-se que esse “boom tecnológico” seja enorme, capaz de 

disponibilizar tecnologias prioritárias, essenciais e competitivas para que 

essa bioeconomia se torne uma realidade em prazo de tempo não muito 

distante. Cada vez mais se vislumbra a decadência da era dos 

combustíveis fósseis e a necessidade de se encontrarem alternativas 

viáveis e sustentáveis para substituir a mesma. Uma das alternativas tem 

sido exatamente a biomassa vegetal.  

          Entende-se por biomassa todo material biológico produzido pelos 

seres vivos, sejam fungos, algas, árvores, animais, microrganismos, etc. 

Entretanto, do ponto de vista aplicado, biomassa tem sido mais associada 

ao material fotossintético produzido por plantas, seja na forma de árvores 

(florestas) ou culturas anuais.  Os empreendedores e os cientistas se 

encantam com a biomassa lignocelulósica produzida pelas florestas e 

cultivos anuais de rápido crescimento e sonham com os 

desenvolvimentos que poderão ocorrer a partir desses materiais. Por essa 

razão é que existem milhares de experimentos acontecendo em termos 

de buscar inovações a partir dos materiais lignocelulósicos produzidos por 

florestas de eucaliptos, bambu, capim elefante, cana-de-açúcar, etc. 

Todos esses vegetais são grandes produtores de biomassa, desde que 

encontrem as condições requeridas para que isso venha a ocorrer. 

          A biomassa fotossintetizada é produzida por qualquer vegetal 

clorofilado a partir de uma reação muito simples, que consiste na captura 

do gás carbônico do ar e na sua reação com água para formação de 

compostos ricos em energia (açúcares). Isso ocorre graças à presença 

dos cloroplastos das células vegetais, ricos em clorofila para catalisar 

essa reação de captura e armazenamento da energia luminosa do sol em 

compostos energéticos como os carboidratos. Com o metabolismo das 



12 
 

plantas, outros compostos se formam, como lignina, proteínas, suberina, 

etc. A lignina, por exemplo, é até mais rica em teor de carbono que os 

carboidratos, sendo, por isso mesmo, mais vantajosa em termos 

energéticos, já que consegue armazenar e liberar mais bioenergia.  

 

 

6 CO2         +   6 H2O     ------------------>  C6H12O6  +  6 O2 

      Gás carbônico         Água                                Glucose     Oxigênio 

 

          Atualmente, frente às inúmeras oportunidades para as biomassas, 

elas já passaram a ser divididas tecnicamente em grupos. Uma dessas 

classificações diz respeito ao nível de complexidade das tecnologias a elas 

agregadas para seu uso pelas tecnologias das biorrefinarias. Assim, as 

biomassas podem ser de dois tipos: 

 Biomassa e biomateriais de primeira geração: são os açúcares, 

amido e óleos vegetais que são extraídos com facilidade das plantas 

e podem ser facilmente convertidos em biocombustíveis (bioetanol e 

biodiesel) e biomateriais (alimentos, produtos químicos, óleos 

essenciais, taninos, etc.). 

 

 Biomassa e biomateriais de segunda geração: são os materiais 

derivados da clivagem dos compostos lignocelulósicos mais 

complexos da biomassa, como os polímeros: lignina, celulose e 
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hemiceluloses. A celulose e a lignina são os compostos orgânicos 

mais abundantes na natureza e são encarados como as principais 

matérias-primas para a economia verde. 

 

           A bioeconomia hoje tem seu foco direcionado para a bioenergia, 

já que esse é o ponto mais crítico em função da monumental demanda de 

energéticos por uma população crescente e exigente em bens e serviços 

que consomem muita energia.  

          Essa economia verde baseada em geração de biocombustíveis e 

bioprodutos derivados da biomassa pretende ser vista pela sociedade 

como sendo: verde, renovável, sustentável, ecoeficiente, competitiva e 

rentável. As fontes de carbono renovável devem estar em consonância 

com as recomendações do MDL – Mecanismo do Desenvolvimento Limpo 

e do Protocolo de Kyoto.  

          Os diversos centros inovadores que buscam desenvolver os 

fundamentos dessa nova etapa econômica estão muito conscientes que a 

mudança não deve ser apenas na troca do tipo de materiais (de petróleo 

para biomassa), mas sim na criação de um modelo que garanta 

sustentabilidade para a civilização humana no planeta. Afinal, eles sabem 

muito bem que nem tudo que é de origem verde pode ser obtido e 

convertido de forma sustentável e legal. 

          Apesar de nunca se ter tido tanto esforço de pesquisa sobre essa 

temática, existe ainda muita necessidade de que sejam desenvolvidas 

novas tecnologias de conversão de biomassa em biocombustíveis e 

bioprodutos. Em especial, essas tecnologias devem ser competitivas, 

eficientes e devem ter escala de produção e garantir rentabilidade aos 

investidores. A maior dificuldade dessas novas tecnologias é exatamente 

se mostrarem competitivas com as tecnologias já consagradas da era do 

petróleo, as quais já possuem competitividade alavancada ao longo de 

décadas. Essas últimas possuem também muita produtividade e grandes 

escalas produtivas, o que dificulta a entrada das novas tecnologias da era 

dos biomateriais.  Por isso mesmo, cabe aos investidores e empresários 

acreditarem fortemente que o futuro está chegando, e por isso mesmo, 

devem investir nessas tecnologias, assumindo riscos e pagando certo 

preço para que elas se viabilizem sem onerar a sociedade durante essa 
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fase de desenvolvimento. Evidentemente sempre fica a questão: até que 

ponto os consumidores e os governos estarão dispostos a pagar e gastar 

mais para se dispor de combustíveis de fontes renováveis em relação aos 

combustíveis de origem fóssil? Por isso, a bioeconomia não apenas 

depende das tecnologias e das matérias-primas, mas também de um 

enorme esforço global de comunicação e conscientização da sociedade 

como um todo. 

          As principais biomassas que estão sendo foco das pesquisas e dos 

potenciais investidores da bioeconomia são: 

 Florestas plantadas de rápido crescimento; 

 Florestas naturais de manejo comercial; 

 Culturas agrícolas; 

 Algas; 

 Resíduos municipais e industriais de natureza orgânica; 

 Gramíneas de rápido crescimento. 

          As novas fábricas que operarão essas biomassas para manufatura 

de bioprodutos e biocombustíveis vêm sendo denominadas de 

biorrefinarias, em similaridade às refinarias de petróleo. O prefixo bio foi 

introduzido para indicar que essas novas formas de fabricação devem ser 

tão ou mais eficientes que as refinarias de petróleo, mas usando 

matérias-primas verdes e renováveis de biomassa.  

 

          Os modelos e as rotas tecnológicas para as biorrefinarias são 

múltiplos e diversos. Existem centenas de alternativas sendo estudadas: 

algumas com chances de sucesso imediato, outras em plena operação 
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comercial, enquanto outras são sonhos que jamais se tornarão realidade 

(talvez muitas delas).  

 

As rotas tecnológicas e seu sucesso dependerão muito de: 

 Biomassa disponível (tipo, custo, qualidade, distâncias, etc.); 

 

 Processos tecnológicos de conversão; 

 

 Mercado de produtos (crescimento, incentivos, etc.); 

 

 Alternativas de outros produtos concorrentes; 

 

 Custos, preços e viabilidades. 

 

         Existe forte interação entre esses componentes de competitividade, 

mas ainda não são bem conhecidas ou entendidas muitas delas. 

          As combinações técnicas e comerciais são ilimitadas, até ao ponto 

de se dizer que se está criando não uma bioeconomia, mas uma 

biomania. Não existem ainda padrões fixos, há gente atirando para todos 

os lados, para tentar caçar algo, em especial os pesquisadores da 

academia e dos centros tecnológicos. Com isso, a geração de patentes é 

enorme – maior ainda o número de publicações técnicas e científicas 

nesse tema. 

          Os principais vetores alavancadores para as biorrefinarias são os 

seguintes: 

 Necessidade de se reduzir a dependência do petróleo; 

 

 Políticas industriais, tecnológicas e de consumo em alguns países 

líderes, os quais estão fomentando o rápido desenvolvimento dos 

biocombustíveis e bioprodutos; 

 

 Necessidade de dinamizar e revitalizar a economia, com geração de 

novos empregos e criação de riquezas; 
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 Diversificação dos negócios para a indústria, em especial para 

empresas que já atuam no setor de biomassa (base florestal e base 

agrícola), permitindo que essas indústrias passem a crescer 

localmente e ocupem o espaço que gradualmente será 

disponibilizado pela indústria petrolífera. 

 

 
 

Todos esses esforços e enorme criatividade alocados para a 

bioeconomia e biorrefinarias deverão abrir novas janelas para a indústria 

do agronegócio (agricultura e silvicultura), tais como: 

 Aumento de competitividade: 

 

 Pelo desenvolvimento de novos produtos de maior valor 

agregado em relação aos que se obtêm hoje a partir da 

química convencional ou da mera combustão da biomassa; 

 

 Incrementos de produtividade e de ecoeficiência, em 

especial da energética; 

 

 Maior flexibilidade na manufatura de produtos em sistemas 

integrados de grande versatilidade tecnológica e industrial; 
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 Possibilidades de ganho de competitividade a empresas de 

pequeno e médio porte que hoje perdem espaço em função 

da escala de produção em alguns tipos de negócios (como 

produção de celulose e papel); 

 

 

 Diversificação dos negócios com biomassa: 

 

     Potencial de produção de enormes estoques de biomassa de 

forma renovável e sustentável; 

 

 Grande diversidade de fontes potenciais de biomassas já 

existentes; 

 

 Excepcionais oportunidades para a agricultura e para o setor 

de base florestal com base em plantações florestais; 

 

 

 

 Qualidade ambiental e social: 

 

     Desenvolvimento de produtos renováveis, recicláveis, 

biodegradáveis e de menor impacto ambiental; 

 

     Colaboração para redução do efeito estufa e aquecimento 

global; 

 

     Prevenção da contaminação pela adoção de processos mais 

verdes e menos impactantes; 

 

     Utilização de resíduos agrícolas, florestais, industriais e 

urbanos como matérias-primas; 

 

     Menor dependência de materiais de origem fóssil (petróleo, 

gás natural, carvão mineral, etc.); 

 

     Revitalização de processos industriais obsoletos e de baixa 

eficiência; 
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    Oportunidades de ecoeficiência para os setores industriais 

geradores de resíduos orgânicos e poluentes aéreos; 

 

   Maior efetividade na utilização dos recursos naturais; 

 

 

 

 Vantagens sociais para as comunidades rurais e urbanas: 

 

     Potencial de novos negócios na área rural e urbana; 

 

     Aumento da necessidade de materiais de origem agrícola e 

florestal; 

 

     Maior geração de emprego no campo; 

 

     Revitalização de comunidades rurais decadentes e 

pressionadas pelo atual modelo de economia. 

 

 

 

 Desenvolvimentos na área dos conhecimentos: 

 

   Desenvolvimento de propriedade intelectual e industrial; 

   Gerações significativas de novos conhecimentos para as 

áreas do ensino e pesquisa; 
 

   Utilização desses novos desenvolvimentos para atendimento 

das necessidades futuras da sociedade. 

 

 

          O mundo está vivendo um momento de transição de modelos 

econômicos e industriais. Esses modelos precisam dar certo, mas para 

que eles vinguem há necessidade de se reinventar a indústria e os 

consumidores também. Os prazos não são muito elásticos. Além disso, a 

crise econômica que nos têm acompanhado durante e após o evento da 
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pandemia da Covid-19 está colaborando para reduzir o ímpeto das 

mudanças requeridas. Existem ainda dúvidas e incertezas, desde a 

seleção das matérias-primas até a seleção das tecnologias mais 

adequadas. Isso sem falar dos mercados, se eles vão ser atraídos ou não 

por alguns desses produtos das biorrefinarias. Como os riscos são 

elevados, em geral se cria uma situação do tipo: “um esperando o outro 

para ver quem vai dar o primeiro passo e se esse passo deu certo ou 

errado – só então tomar a iniciativa de mergulhar nas rotas que deram 

mais certo”. 

 

          Biorrefinarias de primeira geração já estão em operação há 

algumas décadas. Elas produzem, por exemplo, bioetanol a partir da 

sacarose do caldo da cana-de-açúcar ou do amido do milho. Podem 

também estar produzindo taninos extraídos da casca da acácia negra, ou 

produzindo detergentes e aromatizantes de óleos essenciais extraídos das 

folhas dos eucaliptos. Existem centenas de biorrefinarias simples desse 

tipo atuando com sucesso. 

 

         Já as biorrefinarias de segunda geração, as que dependem da 

desconstrução da biomassa lignocelulósica, essas estão ainda tímidas e 

cautelosas em se aventurarem no novo negócio. Entretanto, existem 

também casos antigos de sucesso na decomposição térmica da madeira, 

com a produção de carvão vegetal, ácido pirolenhoso e alcatrão da 

madeira. Atualmente, existem inúmeros protótipos e plantas em escala 

semi-industrial operando em países como Canadá, Alemanha, Estados 

Unidos, Finlândia, Suécia, Japão, etc. Também existem instalações 

industriais à base de biomassa, similares às biorrefinarias; nas indústrias 

alimentícias, florestais e até mesmo na indústria petroquímica.  

 

          As biorrefinarias de primeira geração competem principalmente 

por matérias-primas que servem de alimentos para a crescente e 

demandante população global. Essas unidades estão sendo bem-

sucedidas no presente, mas existem incertezas quanto ao sucesso futuro, 

quando as disponibilidades de água, alimentos e terras aráveis forem 

menores. Por essa razão, existem dúvidas em relação ao fato de produtos 

agrícolas como beterraba, cana, milho, mandioca e outros possam ser 

considerados fontes de biomassa no futuro para a produção, por 

exemplo, de combustíveis. Ainda que as tecnologias para essas 
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conversões sejam simples e dominadas, a competição com a produção de 

alimentos será uma questão socioeconômica a ser resolvida.  Isso porque 

a substituição completa dos combustíveis derivados do petróleo por 

bioetanol e biodiesel demandaria monumentais necessidades de terras 

aráveis. O planeta é finito e as dificuldades de suprir biomassas para isso 

tudo serão enormes. Além disso, existem os impactos ambientais dessas 

enormes exigências, que certamente afetarão solos, recursos hídricos, 

etc. E que precisarão de modelos sustentáveis e ecoeficientes. 

 

          Admitindo que existam dúvidas sobre o futuro dos biocombustíveis 

de primeira geração, o foco pode ser deslocado para os de segunda 

geração. Seriam utilizados preferencialmente como matérias-primas os 

resíduos agrícolas (bagaço de cana, palhas, cascas, etc.), os resíduos 

florestais (materiais lenhosos e restos de colheita florestal) e resíduos 

industriais e urbanos. 

 

          Como essas fontes não vão ser suficientes, deverão também 

acontecer crescentes plantações de florestas e de gramíneas de alta 

produtividade em biomassa. O problema de competição por terras aráveis 

voltaria a acontecer, porém com alguns atenuantes, tais como: 

 

 As florestas plantadas são pouco exigentes em qualidade de solos; 

 

 A produção de biomassa lignocelulósica é muito maior por hectare 

do que o que se obtém com grãos e cana. 

 

 

          É por essa e por outras razões que o setor sucroalcooleiro está 

lutando com fervor para desenvolver o bioetanol celulósico, ou bioetanol 

de segunda geração, para se agregar ao de primeira geração hoje 

produzido. Além de encontrar um uso de maior valor agregado ao bagaço 

de cana, esse setor poderá agregar vantagens empresariais e de maior 

sustentabilidade ao seu negócio.  

          A principal dificuldade está na desconstrução competitiva do 

material lignocelulósico. Apesar de milhares de pesquisas globais, as 

tecnologias necessitam de novos desenvolvimentos para se tornarem 

mais efetivas, mais eficientes e mais competitivas.  
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A complexidade química da biomassa 

 

 
Moléculas da composição da biomassa 

 

          O material lignocelulósico, seja de origem de culturas anuais ou de 

florestas, possui certas características que dificultam seu processamento 

industrial: 

 Irregularidade em qualidade (dimensões de partículas, componentes 

e composições, etc.); 

 

 Sazonalidade em certas situações; 

 

 Complexidade química e topoquímica (distribuição conjugada dos 

constituintes vegetais nas paredes celulares); 
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 Diferenças no comportamento dos constituintes da parede celular 

(por exemplo: a lignina é de muito maior dificuldade de extração do 

que as hemiceluloses); 

 

 Geração de resíduos e de inibidores químicos ou biológicos nos 

processos de desconstrução e conversão da biomassa; 

 

 Necessidade de desenvolvimento de catalisadores; 

 

 Rendimentos variáveis de conversão. 

 

 

 
A molécula de celulose 

 

 

 

          Apenas para se ter uma ideia da complexidade de uma biomassa, 

observem que a celulose é a mais abundante forma de carbono fixado na 

biomassa. Ela corresponde a 35 a 50% do peso seco das diversas fontes 

de biomassa. Trata-se de um polímero regular e uniforme de um único 

monômero (anidro glucose). Esses monômeros se unem por ligações de 

altíssima resistência (β 1-4), sendo, portanto, um polímero difícil de ser 

clivado e fracionado.  

          O amido, que é outro carboidrato vegetal, tem exatamente a 

mesma fórmula molecular que a celulose, mas a ligação entre os 

monômeros é do tipo (  1-4), o que torna essa molécula solúvel e 

degradável (inclusive por leveduras e enzimas).  
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          Amido e/ou celulose podem estar presentes em quantidades 

variadas e significativas em uma mesma biomassa, por exemplo, em 

alguns tipos de bambus (45% de celulose e 15% de amido base seca).  

          A lignina é o segundo composto orgânico mais abundante na 

biomassa. Ela corresponde a teores entre 15 a 35% do peso seco da 

biomassa lignocelulósica. Possui uma estrutura complexa e de difícil 

fracionamento, resultando como resíduo em diversos dos processos 

tecnológicos nas biorrefinarias (por exemplo, na hidrólise ácida da 

madeira).  

          As hemiceluloses, por sua vez, são complexas e variadas, 

ocupando uma proporção entre 15 a 30% na biomassa base seca. 

Possuem cadeias ramificadas com espinha central constituída de 

monômeros de açúcares simples com diferentes constituições (por 

exemplo: com 5 carbonos tipo xilose e arabinose; ou com 6 carbonos tipo 

glucose, manose e galactose).  

          A xilose é o principal monômero das hemiceluloses do eucalipto e 

o terceiro mais abundante composto orgânico presente nas plantas 

superiores. As xiloses costumam ser denominadas de xilanas. As 

hemiceluloses são facilmente fracionadas e extraídas da biomassa – por 

essa razão são tão estudadas para comporem nas biorrefinarias. 

 

Xilanas (principal das hemiceluloses do eucalipto) 
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A complexa e interminável molécula de lignina 

 

          Frente à complexidade e à diversidade dos constituintes, as 

biomassas agrícolas e florestais demandam tecnologias múltiplas e 

adaptadas a essas características. Além disso, como já mencionado, a 

geração de resíduos e inibidores forçam ao desenvolvimento de 

tecnologias para se controlar sua formação, para dispor ou modificar os 

mesmos, ou para desenvolver outros produtos a partir deles. Também o 

desenvolvimento de catalisadores é um campo muito atrativo para as 

pesquisas.  

          Por tudo isso, deve ficar claro que as biorrefinarias de segunda 

geração (2G) deverão ser mais complexas que as de primeira geração, 

que têm por base algumas tecnologias simples de conversão bioquímica 

ou química de biomassas igualmente simples (por exemplo: óleo de 

dendê rico em ácidos graxos; caldo de cana rico em sacarose; etc.). 
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          As desconstruções e as posteriores construções nessas novas 

plataformas tecnológicas são, por isso mesmo, mais complexas, 

envolvendo inúmeras rotas de variados graus de sofisticação. 

          

 
 

======================================== 
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BIORREFINARIAS INTEGRADAS NO SETOR DE CELULOSE E 

PAPEL NO BRASIL 

 

 
 

           Desde a década dos 70’s, a indústria de celulose e papel vem 

passando por processos de transição em função de inúmeras forças 

restritivas (ambientais, queda de preços, obsolescência de alguns 

produtos), bem como pela competição com outros tipos de produtos 

alternativos que cumprem a mesma função (plásticos, isopor, meios 

digitais, etc.).  

          Em 1976, um dos mais renomados técnicos do setor de celulose e 

papel na América do Norte (Dr. Otto L. Forgacs, diretor de pesquisa da 

empresa MacMillan Bloedel, do Canadá) apresentou sua visão futurística 

desse setor em uma palestra à qual tive a felicidade de assistir, que 

aconteceu no XVI IUFRO World Congress (International Union of Forest 

Research Organizations), em Oslo Noruega. Mais tarde, essa palestra foi 

convertida em um interessante artigo publicado no Canadá, ao qual 

recomendo a leitura.  

          Dr. Forgacs tentou dar uma espiadela no futuro e antever 

tendências para uma indústria de base florestal cheia de problemas, já 

naquela época. Seu foco foi para a indústria de celulose e papel, para a 

qual tentou enxergar ameaças, avanços e oportunidades, fossem 
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ambientais ou de produtividade e de integração na rede de valor. Apesar 

de confirmar que os ganhos em escala de produção e o fechamento dos 

circuitos/redução da poluição seriam os “drivers” para essa indústria, ele 

terminou sua apresentação afirmando claramente que a utilização da 

biomassa florestal estava distante de todo o potencial que oferecia. A 

madeira poderia participar de outros produtos reconstituídos, tanto a 

partir das fibras como de seus constituintes, como a lignina e os 

carboidratos. Reforçou que a desconstrução e posterior reconstrução 

(como se faz nos painéis MDF – “Medium Density Fiberboard”) poderiam 

levar à produção de outros derivados da biomassa, como adesivos 

fenólicos resistentes à água, compósitos, combustíveis, etc.  
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         Naquela época, há 45 anos, sequer existia o conceito de 

biorrefinarias como hoje desenvolvido, mas as primeiras crises do 

petróleo já haviam ocorrido para estimular as pesquisas com as 

biomassas.  

          Dr. Forgacs foi enfático quando afirmou: “A madeira mostra 

excepcionais oportunidades para progressos técnicos e comerciais que 

permanecem absurdamente negligenciados... Como um recurso natural 

renovável (caso seja adequadamente manejada), a madeira pode se 

tornar atrativa em inúmeros negócios, mesmo para a produção de 

alimentos e energéticos”  

 

 

Fonte: Fábrica ecocíclica – STFI /  Innventia – Suécia 

 

 
Biorrefinarias - Caminhos que levam as biomassas até às suas 

moléculas e átomos 
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          Quatro décadas após essa visão futurística do Dr. Forgacs, as 

coisas parecem que estão passando a acontecer no setor florestal. Isso 

porque o setor tem sido apresentado como o primeiro e mais forte 

candidato para instalar biorrefinarias de segunda geração, exatamente 

por algumas de suas características fundamentais: 

 

 Os produtos florestais competem pouco com a produção de 

alimentos; 

 

 Os produtos da floresta não são sazonais, podendo ser colhidos o 

ano todo; 

 

 As florestas sequestram e armazenam como poucos seres vivos o 

carbono da atmosfera, sendo, por isso mesmo, benéficas para o 

desenvolvimento limpo; 

 

 Florestas podem ser plantadas de forma sustentável e isso pode ser 

atestado por certificações de entidades de credibilidade 

reconhecida; 

 

 As tecnologias de produção de florestas plantadas são resultantes 

de inúmeras pesquisas com foco em proteção do meio ambiente e 

conservação ambiental (sustentabilidade); 

 

 As florestas podem ser plantadas nas proximidades das 

biorrefinarias que consumirão suas biomassas; 

 

 As florestas são capazes de produzir enormes quantidades de 

biomassa por hectare (por exemplo: uma floresta de eucalipto de 

alta produtividade e com manejo sustentado no Brasil consegue 

produzir entre 20 a 30 toneladas secas de biomassa utilizável por 

ano, sem com isso comprometer a qualidade do sítio florestal). 
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          Por outro lado, dentro do setor florestal, o segmento de celulose e 

papel é o que tem mostrado maior potencial para ser integrado com 

biorrefinarias de segunda geração. Isso se deve aos seguintes fatores: 

 Robusteza na competência e na capacidade de produzir biomassa 

florestal com adequados níveis de sustentabilidade e produtividade; 

 

 Conhecimentos técnicos e domínio tecnológico para os processos 

industrial e florestal; 

 

 Infraestrutura existente nas áreas florestal e industrial; 

 

 Possibilidades enormes de integração das produções de celulose e 

papel com a produção de bioprodutos e biocombustíveis; 

 

 Potencial de ganhos em competitividade para o setor de celulose e 

papel em função da abertura de novos negócios, minimização de 

resíduos, aumento de eficiência energética, fechamento de circuitos, 

redução de perdas, etc.; 

 

 Domínio técnico de praticamente todas as operações unitárias da 

indústria química, tais como: combustão, secagem, evaporação, 

destilação, precipitação, filtração, cristalização, digestão, extração, 

dissolução, flotação, eletrólise, etc., etc.;  
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 Suas fábricas sempre têm sido grandes desperdiçadoras de 

biomassas residuais (lodos orgânicos, restos de casca, serragem de 

madeira, poluentes orgânicos, etc.); 

 

 Suas fábricas são importantes consumidoras de bioenergia. O licor 

preto Kraft representa a principal fonte energética e corresponde a 

aproximadamente 74% da matriz energética do setor de celulose e 

papel no Brasil, sendo que a biomassa florestal ocupa a segunda 

posição com 14%. Somente 10% dos energéticos têm origem fóssil 

(2% é óleo combustível, 7% gás natural e 1% carvão mineral).  

 

 A legislação e os processos de licenciamento são conhecidos e 

relativamente fáceis de serem operacionalizados;  

 

 Há interesse empresarial para aumentar o valor e a competitividade 

do negócio; 

 

 As empresas do setor já possuem parcerias com a indústria química 

e com o sistema de geração e distribuição de energia elétrica; 

 

 As empresas e o próprio setor têm tido um enorme interesse em 

mostrar uma imagem verde ao público e à sociedade (bioenergia, 

balanço de carbono, florestas sustentáveis, etc.); 

 

 Os preços reais da celulose e o do papel têm mantido tendência de 

queda e há estagnação no uso de diversos dos produtos fabricados 

pelo setor (papel jornal, papel de impressão, papel de escrita, papel 

moeda, etc.); 

 

 Os preços da energia e dos energéticos têm sido crescentes e 

atrativos para novos negócios. 

 

           Pode-se até mesmo dizer que diversas fábricas de celulose e 

papel já trabalham como biorrefinarias de segunda geração. Elas podem 

produzir celulose de mercado e alguns tipos de papéis como seus 
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produtos chefes, mas também podem ter produção de uma série de 

outros subprodutos para venda ou utilização interna: 

 Eletricidade e vapor; 

 

 Biogás; 

 

 Metanol; 

 

 “Tall oil” ou sabão de espuma; 

 

 Terebintina; 

 

 Péletes ou briquetes de madeira ou casca; 

 

 Composto orgânico; 

 

 Cal queimada; 

 

 Cloro e soda cáustica; 

 

 Lignosulfonatos; 

 

 Ácido acético; 

 

 Hipoclorito de sódio; 

 

 Carbonato de cálcio; 

 

 Fermentos e leveduras; 

 

 Bioetanol; etc. 

 

 

          Esse tipo de arranjo em biorrefinarias é muito comum em fábricas 

operando pelo processo sulfito, em fábricas de celulose Kraft de mercado, 

ou em fábricas de celulose ou polpa solúvel (“dissolving grade pulps”) 

pelo processo pré-hidrólise Kraft. Por outro lado, as biorrefinarias de 
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alguns anos mais poderão produzir esses produtos mencionados e muitos 

outros mais, diversificando enormemente o negócio de celulose e papel.  

          Até o presente, com excepcionalidades, o foco central tem sido a 

produção dos produtos cernes pelas fábricas (celulose e papel), havendo 

até mesmo certa negligência em alguns fabricantes em relação às 

oportunidades de produção de alguns tipos de outros produtos. Em geral, 

os demais produtos são considerados por alguns como “atrapalhações” ao 

processo central celulósico-papeleiro. Em muitos casos, não possuem 

adequados controles de especificações, planilhas de custos deficientes e 

resultados financeiros desconhecidos.  

          O conceito de biorrefinarias integradas de segunda geração que 

hoje se antevê será um avanço significativo em relação à situação 

presente. A empresa atuando como uma biorrefinaria precisará fazer 

bons resultados a partir de um portfólio saudável de produtos, cada qual 

dando sua agregação de valor para o negócio. Com isso, poder-se-á 

agregar maior rentabilidade e competitividade para as atuais fábricas de 

celulose e papel, através resultados compartilhados por diferentes 

produtos. Cada um desses produtos estará dando sua contribuição para a 

sustentabilidade do negócio. A empresa passará a um novo estágio 

estratégico – o de ser geradora de multiprodutos.  

          Fica claro então que “uma biorrefinaria de base florestal é 

uma planta industrial que integra processos de conversão da 

biomassa florestal em celulose e/ou papel com outras tecnologias 

para produção de eletricidade, vapor, biocombustíveis e 

bioprodutos para uso interno ou para comercialização direta aos 

consumidores ou a outras cadeias produtivas integradas ou não 

em agregados produtivos na mesma localização dessa planta”. 

          As biorrefinarias florestais deverão suprir mercados diferenciados e 

distintos, com gama variada de clientes e multiprodutos. Será 

definitivamente uma tarefa difícil para esse setor deixar uma cultura e o 

conforto de comercializar um ou poucos produtos para ter que atuar em 

mercados globais mais amplos, competitivos e variados. Porém, isso é 

visto como essencial pela maioria dos técnicos e empresários do setor, 

que apostam alto em uma reinvenção da indústria para tornar a mesma 

mais competitiva e sair desse marasmo empresarial que se encontra há 
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mais de duas décadas. Porém, é vital para o sucesso desses novos 

negócios que os novos bioprodutos tenham valor agregado. Eles precisam 

ser tratados como especialidades e não como resíduos ou mesmo 

subprodutos secundários. Cada um deles deverá agregar sua parcela de 

valor para o negócio, mesmo que seja produzido em quantidades 

pequenas em relação aos demais (como é o caso da produção de metanol 

ou terebintina). 

 
Fonte da Imagem:  IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

         A maioria dos especialistas em biorrefinarias do setor (e mesmo 

fora dele) acredita que as fábricas Kraft, sulfito e pré-hidrólise Kraft são 

plataformas ideais para integração em biorrefinarias. Além disso, nunca 

se pesquisou tanto procurando desbravar novos negócios para esse 

turbulento setor. Há forte apoio governamental e das empresas líderes, 

que apostam nessas novas plataformas. Isso vem ocorrendo em países 

como Canadá (Tembec e Domtar, etc.), USA (Weyerhaeuser, 

International Paper, Norampac, New Page, etc.), Suécia (Pitea) e 

Finlândia (Stora Enso, UPM Kymmene, etc.). As principais apostas estão 

na produção de nanocelulose, gaseificação da biomassa, pirólise rápida da 

madeira e na produção de bioetanol e DME – dimetil éter.  

          Os principais parceiros tecnológicos são as empresas fabricantes 

de equipamentos e desenvolvedoras de tecnologias (Andritz, Metso, 
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Dedini, Xynergo, Chevron, Neste Oil, etc.) bem como diversas 

universidades e centros de pesquisa privados (Innventia, VTT, University 

of Maine, State University of New York, University of Toronto, Chalmers 

University, etc.). No Brasil, as principais entidades pesquisando 

biorrefinarias estão nas universidades públicas federais e estaduais e em 

algumas unidades da Embrapa (Embrapa Florestas e Agroenergia). 

        Essa mudança de rota no setor tem sido vista como vital para a 

saúde dessa indústria no Hemisfério Norte, já que ali ocorreu forte perda 

da competitividade na fabricação da celulose e papel.   Países como Chile, 

Brasil, China, Uruguai e Indonésia são estrelas fulgurantes no momento 

na fabricação de celulose e papel, quando anteriormente os exemplos 

estavam na América do Norte, Escandinávia e Europa continental. Os 

tempos mudaram, forçando mudanças no Hemisfério Norte.  

Ali estão fábricas de celulose Kraft pouco competitivas em função de 

serem ou terem: 

 Antigas; 

 

 Pequena capacidade e baixa escala em relação às fábricas da 

geração do século XXI; 

 

 Faltam terras disponíveis para suportar escalas elevadas de 

produção como as das fábricas de 1,5 a 2,5 milhões de 

toneladas/ano; 

 

 Redução do consumo per capita dos produtos celulósico-

papeleiros em países desenvolvidos devido ao impacto da 

eletrônica, e-comércio, e-livros, embalagens sintéticas, etc.; 

 

 Custos de produção elevados; 

 

 Intensa competição pelo uso da madeira (escassez séria em 

algumas regiões); 

 

 Dependência de combustíveis fósseis; 

 

 Restrições ambientais sérias. 
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Essas empresas não enxergam outra saída a não ser mudar os 

fundamentos dos negócios de base florestal, no caso presente, através 

das biorrefinarias. Existe um conjunto de razões para essa mudança 

estratégica nos países do Hemisfério Norte: 

 

  Perda acelerada da competitividade da indústria na fabricação 

de celulose; 

 

  Escassez em capacidade de investimentos para modernização 

das fábricas e para a instalação de novas unidades de produção; 

 

  Necessidade de “upgrades” para que não sejam fechadas por 

incapacidade de se manterem competitivas; 

 

  Crise de combustíveis em países altamente dependentes do 

petróleo, o que força a busca de modelos para alternativas 

energéticas, entre as quais os derivados de biomassa; 

 

  Oportunidades verdes para produção de biocombustíveis e 

bioprodutos a partir da biomassa; 

 

  Incentivo das políticas públicas para mudança das plataformas 

de negócios; 

 

  Incentivo empresarial para a criação de novas estratégias de 

negócios. 

 

          No Brasil e em outros países do Hemisfério Sul, a situação é 

bastante diferente. O Brasil é invejado por algumas características 

altamente competitivas, como: 

 Altas produtividades florestais (cerca de 40 m³/ha.ano para as 

plantações de eucalipto e 35 para as de Pinus); 

 

 Experiência com a produção e utilização da biomassa florestal 

de plantações de alta produtividade; 
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 Grandes disponibilidades de biomassa florestal e de terras 

para plantações – “suprimentos garantidos”; 

 

 Madeira relativamente barata; 

 

 Fábricas modernas e estado-da-arte – “dentre as mais 

ecoeficientes e com mais altas escalas de produção no 

planeta”; 

 

 Custos operacionais e de produção baixos, mesmo com os 

problemas da taxa de câmbio e dos juros altos para 

atrapalhar; 

 

 Patrimônio verde e sustentabilidade comprovada pelas 

certificações ambientais e florestais; 

 

 Busca do esverdeamento da matriz energética, com 

eliminação de todos os combustíveis fósseis no setor (por 

exemplo: a eliminação de combustível fóssil no forno de cal); 

 

 Necessidade de melhoria no patamar competitivo em relação a 

produtos alternativos ao papel; 

 

 Interesse do produtor rural e pessoal do agronegócio para 

diversificarem com plantações florestais. 

 

 

          Ainda que as novas tecnologias e os novos modelos de negócios 

sejam criados no Hemisfério Norte com a integração de biorrefinarias no 

setor de celulose e papel, o Brasil continuará muito competitivo. Teremos 

mais tempo para irmos nos adaptando à introdução de biorrefinarias.  

          As vantagens competitivas de grande capacidade de produção de 

biomassa e baixo custo da madeira continuarão presentes. Ou seja, 

praticamente tudo o que for criado como tecnologias vantajosas para 

conversão da biomassa também poderá ter competitividade no Brasil, já 

que as fontes de biomassa continuarão a agregar uma plataforma 

competitiva a esses novos negócios. Como resultado, o setor brasileiro de 
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celulose e papel espera fortalecer ainda mais a base de seus negócios, 

crescendo onde for mais conveniente, além do fato de manter escalas 

altíssimas para a produção de celulose de mercado. Ao mesmo tempo, 

essas mega-fábricas teriam também produções elevadas de derivados de 

biomassa, desde que existam compatibilidades entre as escalas de 

produção desses diferentes produtos.  

          Sempre existirá a possibilidade de combustão e cogeração de 

eletricidade e vapor para venda, caso exista excesso de biomassa nas 

fábricas – “um problema que não desagrada em nada aos brasileiros”.  

 

 

Biomassa florestal – Novas oportunidades às empresas brasileiras 

 

          Por outro lado, muito daquilo que for desenvolvido no Hemisfério 

Norte pode ser ou não ser adequado às empresas brasileiras e ao seu 

modelo de negócios em biomassa. Por exemplo, a produção de ácido 

levulínico a partir dos carboidratos da madeira pode não ter tanto 

interesse como plataforma de negócios no Brasil. Por outro lado, a 

bioenergia (biodiesel, por exemplo) pode ser um dos bioprodutos de 

maior interesse ao Brasil, em função de sua extensa frota de caminhões 

para o transporte rodoviário.  

 

          O Brasil possuía em 2017, de acordo com o censo agropecuário 

nacional, uma extensa área de terras ocupada pelo agronegócio (cerca de 
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350 milhões de hectares). Os principais usuários da terra têm sido as 

pastagens e a agricultura.  Além de ser possível e viável se converter 

pastagens degradadas em plantações florestais, ainda existem terras 

desocupadas e sem destinação na proteção ambiental e que podem 

perfeitamente serem adotadas pelo setor para produção de biomassa 

florestal. Existe, portanto, enorme potencial para o crescimento da 

bioeconomia no Brasil, em parceria ou não com o setor de celulose e 

papel. Outros setores já estão se movimentando, como o setor 

siderúrgico a base de carvão vegetal, o setor de derivados de madeira 

sólida e/ou reconstituída, etc.  

 

          A ampliação em uma enorme magnitude como preconizada pelos 

que gostam de tentar adivinhar o futuro com ou sem bolas de cristal 

indica que existirão algumas questões polêmicas que exigirão 

posicionamentos do setor florestal, tais como: 

 

  Como proteger os produtos atuais, evitando que as mudanças 

tecnológicas venham a prejudicar os mesmos em rendimentos, custos e 

qualidade? 

 

  Como evitar que ampliação no uso das biomassas venha a 

prejudicar recursos naturais como solo, biodiversidade, etc.? 

 

  Como impedir que as oportunidades abram espaço para 

oportunistas e extrativistas? 

 

  Como gerenciar consumos e demandas para impedir que o preço da 

biomassa atinja níveis insuportáveis, até mesmo para os negócios 

vencedores atuais? 

 

 

         Desde que se desenvolvam planos mitigadores de impactos e 

adequados procedimentos e tecnologias, podem ser criados mecanismos 

para integração dos diferentes compartimentos das biomassas para as 

biorrefinarias de base florestal. Dentre esses compartimentos de 

biomassa destacam-se: 
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 Resíduos florestais e resíduos da colheita florestal. Em tempo: 

por favor, não incluam folhas, ponteiros, raízes e serapilheira 

como fontes de biomassa – os impactos ambientais seriam 

enormes e incorrigíveis por fertilização mineral. 

 

 Desbastes pré-comerciais de florestas manejadas para madeira 

de maior valor agregado (serraria, móveis, etc.); 

 

 Resíduos lenhosos das fábricas de celulose e/ou papel: cavacos 

rejeitados, serragem da classificação dos cavacos, toretes 

quebrados, rejeitos do cozimento, fibras recolhidas pela 

depuração da celulose, etc.; 

 

 Casca das toras; 

 

 Licor preto Kraft ou licor residual do processo sulfito; 

 

 Pré-hidrolisado do processo de produção de celulose solúvel; 

 

 Resíduos sólidos orgânicos das estações de controle da poluição: 

lodos orgânicos, efluentes ricamente contaminados; 

 

 Biomassa especialmente produzida em áreas florestais 

produtoras de matéria-prima para as biorrefinarias. Em tempo: 

por favor, não saiam por ai acreditando que os plantios 

adensados de eucalipto não são impactantes à Natureza – 

eles são formas pouco sustentáveis para geração de 

biomassa – podem ser interessantes no curtíssimo prazo, mas 

não sustentarão produtividades em função da possível exaustão 

dos recursos de solo e água até mesmo em prazos mais curtos 

do que se pode imaginar. 

 

 

          Os diversos tipos de biomassa poderão se encaixar em rotas 

tecnológicas apropriadas a um ou mais deles. Eles devem agregar e não 

destruir valor ao negócio. No médio e longo prazo, as produções de 

biocombustíveis e de bioprodutos para a indústria química parecem ser as 

plataformas mais efetivas para o uso da biomassa florestal. Esses 
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produtos devem agregar mais valor do que a simples queima da 

biomassa em caldeiras de força para geração de eletricidade, mesmo que 

isso venha a acontecer em modernas e eficientes caldeiras. Portanto, a 

combustão direta da biomassa, quer ela esteja na forma original (lenha 

ou cavacos) ou na forma de biomassa adensada e/ou enriquecida (péletes 

e briquetes de madeira ou de madeira torrefeita), pode ser considerada 

uma forma bastante primária de uso da biomassa, com menor agregação 

de valor do que se pode esperar com outras tecnologias mais complexas 

e mais nobres. Entretanto, muitas vezes a queima acaba sendo a única 

alternativa que resta ao produtor, ou pela falta de mercados para esses 

produtos mais nobres da biomassa, ou pela falta de domínio tecnológico 

para conversão da biomassa.  

 

 
Péletes de biomassa 

 

 

          Uma coisa precisa então ficar muito clara àqueles que estão 

desenvolvendo processos tecnológicos para as biorrefinarias - “a 

conversão da biomassa precisa gerar produtos de maior margem 

de contribuição e de maior agregação de valor ao negócio do que 

aquilo que se consegue com a queima direta da mesma em 

caldeiras de força para venda de eletricidade”. Esse tipo de 

tecnologia é dominado, permite inclusive alguns aperfeiçoamentos para 

melhorar escalas e eficiências (por exemplo: cogeração de 

vapor/eletricidade). As fábricas de celulose Kraft conhecem muito bem 

isso, já que a maioria delas possui caldeiras de biomassa abastecidas por 

resíduos do processo, como cascas das toras e cavacos desclassificados 

pelo processo de fabricação de celulose.  
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          Entretanto, divulgam os especialistas e tecnólogos que as 

biorrefinarias agregarão muito mais valor que isso – já há diversos 

exemplos de sucesso em países como Estados Unidos, Finlândia, Canadá, 

Noruega, Áustria e Suécia, por exemplo. Espera-se com isso, tornar o 

negócio florestal mais rentável e com maiores níveis de retornos sobre o 

capital investido.  

 

          Os desafios são grandes, já que a maior parte dos negócios e 

mercados apresenta um alto nível de desconhecimento ao setor florestal. 

Porém, é evidente que o modelo atual precisa se renovar, sem impactar o 

ambiente. Há expectativas que esse modelo possa explodir em inúmeros 

outros negócios para que o setor de base florestal se torne mais robusto 

e menos impactado por alterações no humor dos mercados celulósico-

papeleiros. O que os especialistas se esquecem é de que o papel é uma 

espécie de termômetro da economia: quando há falta de consumo do 

papel em geral é porque existe uma crise econômica acontecendo – e 

essa crise pode também afetar o consumo dos biocombustíveis e dos 

bioprodutos que a biorrefinaria pretende produzir.  

 

          Muitos analistas do setor afirmam que está mais do que na hora 

do setor de celulose e papel se reinventar. Eu mesmo ousaria 

compartilhar com vocês uma consideração que já faço há alguns anos: 

“no longo prazo, não conseguiremos manter nossas vantagens 

competitivas só com a produção de celulose de mercado, 

apoiando toda essa plataforma competitiva em custos e escala de 

produção”. Já está na hora de se explodir esse modelo e se produzirem 

outros produtos que possam ter margens de contribuição atrativas, sejam 

específicas ou brutas.   

 

          A base florestal deve existir para dar resultados, por isso, deve-se 

garantir para ela e para as atividades industriais, os requeridos e 

adequados níveis de sustentabilidade, inclusive econômica. Florestas 

plantadas existem como partes integrantes de negócios de base florestal 

– elas são plantadas para resultar também e não apenas com a função 

romântica florestal. Entretanto, há inúmeros casos onde as plantações 

têm função de proteção ambiental, mas não é o caso de plantações com 

finalidades industriais. Para essas, elas devem fornecer matérias-primas 

para um negócio, mas devem fazer isso com muita sustentabilidade. 
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Preocupa-me muito que essas duas missões não sejam igualmente 

privilegiadas, da mesma forma que me preocupa que a justiça social 

também não seja garantida. 

  

          As florestas plantadas devem ainda privilegiar resultados 

econômicos para permitir reinvestimentos e progresso, inclusive em 

aplicações para projetos ambientais e sociais. 

 

 

 
“Full tree harvesting”  

Colheita de árvores inteiras – Nova forma de colher biomassa florestal 

 Como impedir que o solo seja prejudicado? 

 

 

          O setor de celulose e papel se proclama com orgulho e até com 

certa vaidade que pratica a sustentabilidade. Essa sustentabilidade é 

confirmada por certificações florestais, ambientais e sociais, concedidas 

por entidades internacionais de renome e credibilidade.  Os empresários 

do setor adoram ter estudos de comparações entre o setor florestal e 

outros setores do agronegócio para confirmar suas práticas orientadas 

para a sustentabilidade. Tudo o que vier a acontecer a partir de agora 

com as biorrefinarias florestais não pode de forma alguma macular ou 

alterar essa imagem e essa cultura que foram arduamente conquistadas.  

Atualmente, os empresários do setor divulgam em seus relatórios de 

sustentabilidade que o setor de celulose e papel se insere como poucos 

para promover os chamados 4 F’s (“Fuel, Food, Fiber and Forests”). 

Também se orgulham de estarem praticando uma economia verde de 
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baixo carbono, com certificações florestais até mesmo por distintas 

entidades de reconhecimento internacional.  

         Espero que alguns empresários não estraguem tudo o que foi 

conquistado - tenho esperanças que nossos líderes estarão atentos a isso. 

O negócio central deverá continuar sendo produção de celulose e de 

papel, até mesmo pela excelente agregação de valor sobre a madeira que 

a celulose oferece. Porém, esses mesmos empresários já voltam sua 

atenção para outros produtos das biorrefinarias, como lignina, bioetanol 

celulósico, biodiesel, “tall-oil”, metanol, bio-óleo, etc.  

 

          A integração dos negócios celulósico-papeleiros com outros é 

muito interessante sob diferentes pontos de vista, pois isso: 

 

  Integrará mais fortemente as áreas florestais, industriais, 

comerciais e de inovação tecnológica; 

 

  Integrará a área de utilidades das fábricas com as novas 

tecnologias, passando esse setor a responder não mais por utilidades 

apenas, mas por manufatura de diversos produtos; 

 

  Possibilitará a modernização de processos antigos e obsoletos ainda 

presentes em inúmeras fábricas de celulose e papel; 

 

  Favorecerá o desvinculamento da escala de produção com a 

geração de resultados econômicos, permitindo que empresas de 

pequeno e médio porte renasçam das cinzas em termos de 

competitividade ao fabricarem dimetil éter, bio-óleo, etc. 

 

          Muitos paradigmas atuais precisarão ser desmantelados, dentre os 

quais a postura conservadora que o setor pratica em relação aos riscos 

de usar tecnologias novas e ainda em fase de desenvolvimento. O setor 

sempre foi considerado indústria de processo, “mas de processo 

conhecido e comprovado em outras unidades, mas nunca na própria 

fábrica”. Agora, com as biorrefinarias, é o momento de realmente saber 

se o setor vai mudar ou deixar as coisas como sempre estiveram. Muitas 

das tecnologias das biorrefinarias ainda estão no berço, outras 

amadurecendo e algumas em estágio de utilização plena e comercial.  
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          As pressões da sociedade e de alguns mercados e governos para 

que a economia verde seja incrementada poderá estimular líderes 

setoriais a aceitarem mais riscos e a se moverem em direção ao que 

ainda é relativamente desconhecido – ou então, ainda pouco conhecido. 

O setor de celulose e papel costuma demorar mais que outros setores 

industriais para mergulhar em novas tecnologias. Entretanto, muitas 

empresas são seguidoras – se o corredor da frente passa a ter sucessos, 

todos de imediato querem praticar o jogo e replicar processos e produtos. 

Isso aconteceu inúmeras vezes no setor, como com a deslignificação com 

oxigênio, cozimentos Kraft modificados, branqueamento ECF – “Elemental 

Chlorine Free”, colagem alcalina de papéis, etc. Existem no setor 

pouquíssimas empresas líderes tecnológicas, mas elas existem – a 

maioria das empresas é seguidora ou pratica a técnica muito usual de 

copiar/colar.  

 

          Tão logo as biorrefinarias começarem a mostrar sucesso em 

produtos como bioetanol, dimetil éter, lignina, etc., muitas empresas 

seguidoras entrarão no jogo – até mesmo com algumas vantagens de 

escala e de menor curva de aprendizado. A briga poderá ficar agressiva – 

isso será bom para as biorrefinarias... Nessa fase, todas estarão 

acertando eficiências, melhorando especificações e trabalhando 

obstinadamente para custos baixos e alta continuidade operacional – o 

que o setor sabe fazer muito bem. 

 

          As biorrefinarias poderão ser unidades industriais autônomas e 

especialmente projetadas para essa finalidade (conceito descentralizado) 

ou poderão ser integradas a unidades industriais já existentes (conceito 

centralizado). Cada biorrefinaria deverá ser projetada de forma a buscar 

o necessário equilíbrio entre as variáveis tecnológicas, econômicas, 

ambientais e sociais. 

          Para ser viável, uma biorrefinaria integrada no setor de celulose e 

papel precisa ter as seguintes missões e funções: 

 Ser um negócio economicamente viável; 

 

 Ser ambientalmente correta e com práticas sustentáveis; 
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 Ter aumento de receitas e de resultados em relação ao modelo 

praticado de produção de celulose e/ou papel; 

 

 Melhorar a agregação de valor para os novos produtos e para 

toda a unidade industrial integrada; 

 

 Ter produção tecnologicamente eficiente e com custos 

competitivos; 

 

 Ter como base o uso de biomassas que não estejam sendo 

utilizadas para a produção das fibras de celulose e/ou de papel; 

 

 Ter suficiente disponibilidade de biomassa para todas as suas 

necessidades; 

 

 Ter mercados adequados para os diversos produtos fabricados 

pela biorrefinaria; 

 

 Ter excelente integração em seus processos para máxima 

ecoeficiência, mínimos desperdícios e mínimo impacto com 

poluentes; 

 

 Deter tecnologias que não inviabilizem ou prejudiquem os 

processos e produtos tradicionais do setor; 

 

 Melhorar a eficiência de reciclagem dos resíduos industriais e 

florestais; 

 

 Ser neutra ou positiva na geração de carbono orgânico 

renovável e reciclável; 

 

 Ter outros produtos em seu portfólio, sendo que os novos 

produtos devem ser atrativos; 

 

 Ter alinhamento com as novas tendências mundiais do setor 

em termos de diversificações (como produção de energia, produtos 

químicos e biocombustíveis); 
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 Não impedir as vantagens do crescimento da escala de 

produção das fábricas de celulose que hoje já atingem cerca de 2,5 

milhões de toneladas por ano em uma única unidade industrial. 

 

 

          Para atender a essas condições, é bem provável que as 

biorrefinarias integradas de base florestal sejam criadas de acordo com a 

seguinte sequência de eventos tecnológicos: 

 

Passo 01: introdução de tecnologias que permitam a otimização e 

eficiência das fábricas atuais, como por exemplo, a remoção de uma 

fração da lignina do licor preto de forma a permitir o aumento de 

produção em celulose na linha de fibras pelo desgargalamento do sistema 

de recuperação do licor. Esse novo produto pode inclusive não ser para 

venda externa, mas sim para consumo pela fábrica atual (uso como 

combustível no forno de cal, como exemplo). 

 

Passo 02: Reorientar o negócio para multiprodutos (celulose e/ou papel, 

eletricidade e bioprodutos/biocombustíveis). 

 

Passo 03: Parceirizar com clientes desses novos produtos para 

verticalização nas novas cadeias produtivas. 

 

 

          Para criação de novos mercados e agregação de valor as empresas 

precisarão fazer seu dever de casa com muita responsabilidade e 

comprometimento: 

 

 Melhoria da eficiência operacional; 

 

 Redução de custos operacionais; 

 

 Redução de desperdícios de capital; 

 

 Redução das necessidades de capital de giro; 

 

 Redução da geração de poluentes, desperdícios e resíduos; 

 



48 
 

 Melhoria na ecoeficiência; 

 

 Integração da floresta às operações industriais e comerciais da 

biorrefinaria; 

 

 Prática da integração entre a fábrica de celulose e/ou papel 

com as unidades novas da biorrefinaria (balanços térmicos e 

mássicos, remoção de gargalos operacionais, etc.); 

 

 Criação de valor para o negócio e para os acionistas. 

 

          As fábricas existentes podem até mesmo serem mais favoráveis 

que as novas para a introdução das tecnologias das biorrefinarias. Isso 

porque elas possuem “válvulas de escape” e operações do tipo “stop and 

go”. As fábricas novas não costumam perder tempo com tecnologias 

imaturas – se algo não vai bem, pararão a instalação da biorrefinaria e 

operarão apenas a unidade fabricação de celulose ou papel – afinal, elas 

não podem parar a instalação “vaca leiteira”, que agrega muito valor 

operando e que destruirá valor quando sua produção for interrompida. 

 

          O segmento brasileiro de celulose e papel vem acompanhando 

com atenção ao desenvolvimento das tecnologias para a implantação das 

biorrefinarias no mesmo. Apesar de não se notar uma quantidade 

significativa de publicações pelos nossos fabricantes de celulose e papel 

nos temas sobre biorrefinarias, as empresas brasileiras estão envolvidas 

em tentar entender muito bem onde estariam as vantagens e 

desvantagens para as biorrefinarias integradas. Isso elas fazem em seus 

centros de inovações, em institutos de pesquisa internacionais, e em 

parcerias com universidades, potenciais clientes, etc.  

          O nível de urgência não tem sido o mesmo que o exigido nos 

países do Hemisfério Norte. As empresas brasileiras acreditam que os 

novos negócios devem ser efetivos em custos, ambientalmente saudáveis 

e com forte ênfase na economia verde de baixo carbono. Esperam ainda 

que a biorrefinaria integrada não venha a causar prejuízos ao negócio 

cerne das empresas, que é a produção de celulose e/ou papel. 

======================================== 
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BARREIRAS ÀS BIORREFINARIAS INTEGRADAS 

 

 

 
 

 

          Apesar das incontestáveis vantagens que as biorrefinarias podem 

oferecer ao setor de celulose e papel, existem ainda muitas inquietudes, 

que quando aceleradas ou magnificadas, convertem-se em barreiras para 

a mais rápida implementação do conceito.  

         Isso aconteceu por uns tempos no Brasil, onde não existia maior 

pressa para que elas surgissem. Já que o setor brasileiro de produção de 

celulose de mercado de eucalipto é muito competitivo e está em franco 

crescimento, a postura tem sido mais de monitorar e de avaliar do que de 

desenvolver e inovar. As equipes técnicas dos fabricantes de celulose e 

papel têm procurado se qualificar e participar em eventos globais. 

 

          Algumas empresas procuraram criar grupos de pesquisas e 

desenvolver adequações para algumas dessas tecnologias, mais aquelas 

que foram colocadas como relativas ao passo 01. Outras empresas 

iniciaram a fabricação de alguns produtos das biorrefinarias para uso 

interno, ou na geração de energia (metanol, tall-oil, biogás) ou em suas 

fábricas de papel (nano ou microfibrilas de celulose). 

 

          Entendo que o setor brasileiro de celulose e papel acredita que: 
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 A biomassa no Brasil é barata, mas já foi muito mais barata no 

passado. Caso ela venha a ser muito disputada, os preços inclusive 
da madeira poderão sofrer uma escalada perigosa. Até mesmo as 

fábricas de celulose e papel que não forem totalmente 

autossuficientes em madeira poderão ser duramente afetadas. 
 

 As maiores exigências por biomassa dentro da própria empresa 

aumentarão a competição por madeira, até mesmo para a produção 
de celulose e papel. São esperados aumentos nos preços das terras, 

custos logísticos, mão de obra, infraestruturas, etc. 

 
 Algumas das rotas tecnológicas para as biorrefinarias não estão 

totalmente comprovadas ou viabilizadas em operações industriais 

plenas; 
 

 A queima da biomassa como lenha, cavacos, péletes ou briquetes 

para geração de energia deve agregar bem menos valor do que 
converter a biomassa em biocombustíveis líquidos ou em gás de 

síntese. Também deve gerar menos resultados que a produção de 

diversos bioprodutos para a indústria química. Porém, a queima de 
biomassa é uma alternativa tecnológica segura e que oferece uma 

rentabilidade pela venda dessa energia para o “grid elétrico” ou para 

os consumidores em arranjos produtivos que possuem a fábrica de 
celulose como empresa âncora.  

 

 Os problemas financeiros advindos da crise econômica causada pela 
pandemia do Covid 19 estão ainda restringindo aplicações em 

investimentos de risco, havendo uma preferência para as aplicações 

de curto prazo e com atrativas taxas de retorno. Esses 
investimentos estão mais concentrados em economia de escala e 

otimização de processos atuais para redução de custos. Existem 
muitas incertezas sobre os resultados técnicos, ambientais, 

comerciais e financeiros para as novas tecnologias das 

biorrefinarias. 
 

 As faltas de conhecimento e de domínio tecnológico podem resultar 

em projetos fracassados, o que colocaria em risco a imagem e o 
valor da empresa nos mercados de capitais (bolsa de valores); 

 

 As diferenças em escala de produção da celulose/papel e das 
unidades das biorrefinarias poderão resultar em sérios 

desbalanceamentos nos processos.  
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 Muitos dos novos produtos das biorrefinarias não possuem 

mercados desenvolvidos no Brasil e tampouco se conhecem seus 
preços de venda.  

 

 O setor não tem tido a prática de formar parcerias tecnológicas com 
empresas de outros setores, o que prejudica a formação de clientes 

e mercados para os novos produtos. 

 
 Não existe ainda no País uma clara política industrial e tecnológica 

que estimule com incentivos às mudanças tecnológicas no setor. 

Talvez nas áreas de biocombustíveis e de geração de eletricidade 
para o sistema elétrico possam estar algumas das principais fontes 

de incentivos governamentais.  

 
 O maior acionista das fábricas de celulose no Brasil é um banco 

estatal (BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social). Bancos sempre apostam em garantias diretas e também 
possuem aversões ao risco financeiro.  

 

 O setor tem dificuldades para uma orientação multiprodutos 
especializados, onde a conquista de clientes não depende apenas de 

ser competitivo em custos e preços, como é o caso de produtos 

comoditizados (celulose de mercado e papéis de uso geral). 
 

 O setor brasileiro de celulose e papel já tem estratégias de 

crescimento anunciadas para os próximos anos, todas orientadas 
para modernas e enormes mega-fábricas. Caso haja uma mudança 

de orientação, esses investimentos exigirão revisões e de fontes 

adicionais de financiamentos. Entretanto, nota-se que algumas das 
novas fábricas já estão inserindo setores típicos das biorrefinarias, 

como o caso da gaseificação da madeira para gerar gás combustível 
para o forno de cal. 

 

 O crescimento dos preços dos biocombustíveis estimulará a 
instalação de biorrefinarias, mas para que isso aconteça os preços 

dos derivados do petróleo precisam atingir níveis de preço mais 

elevados.  
 

 A produção de biomassa em larga escala com plantas exóticas 

poderá aumentar a rejeição da população e aumentar o movimento 
das entidades ambientalistas. Também, as restrições para 

licenciamento de empreendimentos podem-se tornar mais 

complicadas e atrasar processos já em andamento para as mega-



52 
 

fábricas de celulose e para as respectivas áreas florestais de 

plantações.  
 

 Ainda que a biomassa florestal não seja considerada alimento aos 

seres humanos, a maior demanda de biomassa reduzirá a oferta e 
disponibilidade de terras e os preços das mesmas subirão. 

 

 Devem existir soluções tecnológicas mais simples e eficientes para 
se produzir combustíveis que não seja através da desconstrução da 

biomassa com rendimentos questionáveis (por exemplo: a produção 

comercial de bioetanol a partir de hemiceluloses de 5 carbonos varia 
entre 0,2 a 0,4 kg de etanol por kg de xilana). 

 

 O setor adquiriu uma relação muito estabilizada com as 
comunidades e uma imagem institucional bastante razoável em 

relação às que tinha apenas há alguns anos atrás. As produções de 

biocombustíveis e bioprodutos podem capitalizar melhoria adicional 
de imagem setorial. Entretanto, o setor teme que surjam 

oportunistas que procurem tirar vantagens no curto prazo e que isso 

possa prejudicar a imagem de todo o processo industrial e florestal, 
inclusive da imagem positiva já conquistada.  

 

 Não existem legislação nem competência nos órgãos públicos de 
controle ambiental para legislar, controlar e licenciar biorrefinarias, 

o que pode causar atrasos nos projetos do setor. 

 
 A gestão das biorrefinarias deve ser bem mais complexa e 

detalhada do que de fábricas orientadas apenas para a produção de 

celulose de mercado, por exemplo. Teme-se pela perda de foco dos 
gestores, que podem desviar o foco dos processos vitais. 

 
 A velocidade desses desenvolvimentos está sendo muito rápida e 

em diversas direções, o que dificulta o acompanhamento técnico e 

comercial por equipes cada vez menores em número de pessoas e 
em qualificação nesse ramo nas empresas do setor.   

 

 Existem enormes dificuldades para se visualizar cenários futuros 
para os processos decisórios. 

 

 Existe sério risco de que as unidades de biorrefinarias passem a 
competir por recursos com a fabricação de celulose e/ou papel. 

 

 As comparações econômicas e tecnológicas para as diferentes 
opções de produtos e processos das biorrefinarias não são fáceis de 
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serem realizadas. A carência de dados e de indicadores confiáveis é 

enorme. Além disso, desconhece-se o efeito da escala de produção 
e as formas de redução de custos unitários de produção. Muitas 

tecnologias estão ainda em escala de bancada ou de protótipo de 

demonstração. Poucas unidades estão operando comercialmente, 
mesmo as que possuem quase meio século de pesquisas, como é o 

caso da extração da lignina por precipitação em meio ácido.  

 
 O grande problema tem encontrar compradores próximos para os 

produtos a serem fabricados pelas biorrefinarias. Talvez por isso, a 

opção inicial tem sido a produção de biomateriais que possam ser 
usados nas próprias fábricas ou em fábricas de clientes parceiros, 

localizados ao lado das empresas-âncoras. 

 

 

          Um documento bastante completo sobre a evolução das 

biorrefinarias para o setor de base florestal e de celulose e papel – suas 

virtudes e inquietudes - pode ser obtido em: 

 

Relato de Vida e Coletânea de Publicações... Biorrefinarias integradas 

ao setor de celulose & papel. Vivências no desenvolvimento 

desses processos tecnológicos no Brasil. C. Foelkel. Website 
www.eucalyptus.com.br do Professor Celso Foelkel. 307 pp. (2023) 

Disponível em: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias
.pdf (em Português) 

 

 
 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias.pdf
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          As dificuldades enfrentadas pelas empresas em mercados de 

capitais escassos deverão limitar as iniciativas de se colocar dinheiro bom 

e restrito em instalações industriais cujo nível de incertezas seja 

considerado alto. Somente as oportunidades que ofereçam atratividade 

financeira deverão receber no momento mais atenção.  

 

Dentre as alternativas, interessam aquelas que: 

 

 Representem baixas demandas de capital; 

 

 Tenham mérito econômico (consigam resultar em lucros); 

 

 Tenham garantia de operação e indicadores de desempenho 

atrativos (continuidade operacional, consumos específicos, etc.); 

 

 Tenham mercados compradores dos produtos (exemplo: etanol); 

 

 Permitam crescimento em escala de produção independentemente 

da escala da fábrica de celulose e/ou papel e vice-versa; 
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 Permitam ganhos inequívocos para a fábrica de celulose/papel, tais 

como: desgargalamentos, aumento de eficiência energética, 

redução de resíduos e de poluentes, etc.; 

 

 Melhorem o desempenho financeiro e técnico da planta industrial 

como um todo; 

 

 Utilizem preferencialmente sobras de biomassa e não a madeira 

destinada ao processo de celulose; 

 

 Não tenham impedimentos regulatórios ou de legislação; 

 

 Não prejudiquem os indicadores ambientais e sociais duramente 

conquistados pelas empresas; 

 

 Facilitem a integração processual e ofereçam sinergias sem causar 

desbalanceamentos em energia elétrica, vapor, suprimento de 

biomassas, etc.; 

 

 Tenham “drivers” interessados de outros tipos de indústrias 

(química, energética, alimentícia, farmacêutica, etc.) que possam 

estimular ou apoiar a implantação das biorrefinarias em função do 

interesse nos produtos que serão manufaturados; 

 

 Ofereçam oportunidades de alianças dentro e fora do setor com 

detentores de capital, de tecnologia, de mercados, de 

gerenciamento, etc.; 

 

 Ofereçam oportunidades de obtenção e venda de créditos de 

carbono nos mercados correspondentes (por exemplo: geração e 

queima de metano a partir dos resíduos sólidos industriais 

orgânicos). 

 

Adicionalmente a esses condicionantes, existem diversos 

questionamentos que precisam ser muito bem avaliados em termos de 

curto, médio e longo prazo. Sem respostas convincentes e sem 

adequados embasamentos técnico e financeiro, dificilmente os 
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investidores vão colocar a mão no bolso, a menos que seja para apostar 

como em uma loteria. 

 

 
 

 

Segue um conjunto de questionamentos que angustiam os 

executivos do setor: 

 

 Quais os limites de crescimento do consumo de biomassa e quais 

os impactos desse crescimento? Existe realmente uma chance de 

sucesso para a bioeconomia, ou se está falando de biomania e de 

biosonhos? 

 

 Até que ponto os preços da biomassa vão crescer e quais os 

impactos desse aumento sobre os negócios, inclusive os 

tradicionais do setor? 

 

 Como ficará o balanço de fibras para celulose e biomassa para 

bioprodutos? Quem irá canibalizar quem? 

 

 Quem deverá dar o primeiro passo nessa direção? Afinal, para qual 

direção se está falando? 
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 Quais os produtos que poderão ser obtidos nas biorrefinarias 

integradas e que oferecerão margens sustentáveis e terão 

competitividade no longo prazo? 

 

 Como são os mercados e as outras rotas tecnológicas de produção 

dos produtos das biorrefinarias? A que nível de competitividade 

esses produtos podem ser fabricados pelas biorrefinarias? 

 

 Quais alternativas tecnológicas que terão chances de sucesso para 

a produção desses produtos promissores? 

 

 Quais as melhores rotas tecnológicas e seus custos de produção? 

Como estarão esses processos e custos em alguns anos mais 

frente à maturação dessas novas tecnologias? E também das 

ofertas e demandas nos mercados dos mesmos produtos? 

 

 Como utilizar bem a estrutura existente de uma fábrica de celulose 

Kraft para implantar o conceito de biorrefinarias? 

 

 E no caso de uma fábrica de celulose solúvel operando pelo 

processo pré-hidrólise Kraft? 

 

 Quais das seguintes alternativas ofereceriam melhores 

oportunidades e chances de sucesso? 

 

 Produção e venda de energia elétrica e vapor?  

 Produção de celulose/papel e venda de biomassa 

compactada obtida de resíduos florestais e industriais 

(péletes e briquetes de biomassa)? 

 Produção e venda externa de celulose/papel e de 

biocombustíveis produzidos pela biorrefinaria? 

 Produção de biocombustíveis e utilização interna pela 

própria fábrica de celulose, em substituição a 

combustíveis fósseis atualmente em uso? 

 Produção e venda de produtos químicos derivados das 

hemiceluloses? 

 O mesmo para os derivados de lignina. 
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 O mesmo para os produtos derivados dos resíduos 

lignocelulósicos florestais. 

 

  Quais as rotas tecnológicas mais promissoras?  

 

 Seria possível implantar o conceito de biorrefinaria integrada em 

fábricas existentes e com isso conseguir: aumentar a capacidade 

produtiva da fábrica, reduzir os custos de produção e aumentar os 

resultados unitários e brutos do complexo industrial? 

 

 Quais os resultados econômicos, ambientais e sociais de uma 

fábrica existente após a integração em uma biorrefinaria e 

comparativamente ao modelo clássico sem essa integração (só 

produzindo celulose de mercado e vendendo excedentes de 

bioenergia)? 

 

 Onde estão as sinergias e onde estão os conflitos na 

competitividade das fábricas com o modelo vigente e com o 

modelo de biorrefinaria integrada? 

 

 Quais as demandas adicionais de investimentos e como eles 

poderão ser obtidos, a que custos e com que potencial de 

alavancagem nos resultados empresariais? 

 

 Como encontrar parceiros para construir alianças para que as 

biorrefinarias integradas possam se converter em realidade no caso 

brasileiro? 

 

 Quais seriam os posicionamentos das entidades ambientalistas em 

relação às biorrefinarias que estarão consumindo mais recursos 

naturais e ocupando mais áreas agrícolas para produção de 

biomassa para alimentar as biorrefinarias? 

 

 Isso tudo tem sustentabilidade em todos os seus quesitos? Como 

reduzir riscos e incertezas?  
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          Uma coisa é absolutamente certa: sem um aumento enorme no 

esforço de desenvolvimento tecnológico e de P&D (inclusive 

mercadológico) as chances de sucesso diminuem muito.  

 

          A indústria brasileira de celulose e papel tem mostrado posturas 

diferenciadas através de seus diferentes atores. Dentre essas posturas 

podem ser destacadas duas: 

 Manter-se monitorando e na espera para ver como as coisas se 

ajeitarão no Hemisfério Norte, nem que para isso se tenha que 

pagar “royalties” para uso das novas tecnologias quando chegar o 

momento de entrar no jogo. Como o setor sempre faz isso, não 

patenteia desenvolvimentos e compra equipamentos com o 

custo das tecnologias embutidos, nada de mais diferente em 

relação ao que sempre ocorreu! Isso até já está acontecendo no 

caso da produção de celulose microfibrilada. 

 

 Selecionar uma opção tecnológica e tentar tomar a liderança no 

desenvolvimento de novos negócios para a empresa... Ainda que 

para isso seja necessário dar ou receber alguns empurrões (do tipo: 

incentivos de capital, criação de mercados cativos na própria 

empresa para os novos produtos, etc.). 

      

As biorrefinarias estão chegando...Para ficar e crescer... 

======================================== 
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AS BIORREFINARIAS NO PROCESSO SULFITO 

 

 

 
Árvore de produtos da empresa Domsjö 

 

 

          Apesar de muito badaladas nos dias atuais, as biorrefinarias 

integradas no setor de celulose e papel já existem há algumas décadas. 

Certamente, não gozavam do uso desse nome tão charmoso e tampouco 

estavam nas vitrines como ocorre atualmente.  

 

          Oportunidades, ameaças, dúvidas e ansiedades à parte, o certo é 

que a obtenção de multiprodutos em unidades industriais produtoras de 

celulose não é novidade para as fábricas de celulose do tipo sulfito ácido. 

Essa necessidade de se criarem inúmeros produtos nesse segmento 

ocorre em função das dificuldades de recuperar o licor residual do 

cozimento nesse processo. Sem uma unidade de queima desse licor, a 

alternativa foi buscar usos para ele, caso contrário o processo causaria 

enorme impacto ambiental e se tornaria inviável. 
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          Os dois principais fluxos de líquidos altamente contaminados do 

processo sulfito são: licor residual de cozimento e condensado da 

evaporação desse licor. Como se desenvolveram usos industriais em 

grande escala para esse licor residual, em especial para a produção de 

lignosulfonatos, o licor precisa ser concentrado até cerca de 50 a 60% de 

sólidos secos para processamento e transporte. O licor concentrado é rico 

em lignina sulfonada e o condensado da evaporação do mesmo é muito 

rico em ácido acético e furfural. Tudo isso pode ser separado e 

comercializado.  

 

          O licor concentrado pode ser trabalhado tecnologicamente para 

originar diversos tipos de lignosulfonatos, xilose, xilitol, etanol, vanilina, 

seringaldeído, fermentos, etc. Esse licor é rico não apenas em lignina, 

mas também em açúcares dissolvidos (resultantes da degradação das 

hemiceluloses e da própria celulose). As tecnologias criadas para 

purificação dos lignosulfonatos oferecem maneiras para retirar os 

açúcares e manufaturar produtos com eles. Os açúcares simples retirados 

desse licor podem então ser convertidos em xilose e xilitol. Também 

podem ser fermentados e originar fermentos (proteínas) e etanol. 

 

          Diversas tecnologias são utilizadas nessas biorrefinarias, tais 

como: destilação, troca iônica, filtração por membranas (nano e 

ultrafiltração), fermentação com leveduras (Paecilomyces variotii), 

oxidação, hidrogenação catalítica, etc.  

          Por essa razão, em uma fábrica de celulose sulfito é comum que a 

agregação de valor do conjunto todo seja muito bem distribuída entre os 

produtos celulósicos e os demais produtos da biorrefinaria integrada. 

 

          São diversos os casos conhecidos nesse tipo de processamento. 

No Brasil, já se teve um exemplo disso: foi o caso da empresa fabricante 

de celulose e papel em Cambará do Sul (Cambará Produtos Florestais 

usuária do processo sulfito de polpação) que se integrava em uma 

biorrefinaria com a empresa Lignotech do Brasil (subsidiária da 

Borregaard), produtora de lignosulfonatos a partir da lixívia concentrada. 

Internacionalmente, são muito conhecidos os casos das empresas 

Borregaard (Noruega), Lenzing (Áustria), Domsjö (Suécia), Sappi Saiccor 

(África do Sul), Tembec (Canadá) e Rayonier (USA). 
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          Essas empresas não estão acomodadas. Com a expansão do 

conceito das biorrefinarias, diversas delas estão ampliando seus produtos 

através de outras tecnologias como gaseificação de biomassa, produção 

de dimetil éter, produção de ácido levulínico a partir de derivados do 

furfural, etc. A cultura de multiprodutos é algo já inserido no 

comportamento dessas empresas de polpa sulfito há anos. Dessa forma, 

o atual momento está sendo favorável a elas, inclusive para expansões 

no portfólio de seus produtos, conseguindo-se também aumento em 

ecoeficiência e maiores resultados técnicos e financeiros.  

 

          O processo sulfito reinventa-se novamente. Desde que suas 

fábricas foram gradualmente sendo canibalizadas pelas fábricas Kraft a 

partir dos anos 60’s, o processo tem-se sustentado graças às suas 

biorrefinarias de multiprodutos. Agora, com maior vigor frente ao 

crescimento desse conceito, o qual vem sido respeitado e valorizado em 

todo o setor.  

  

 
 

======================================== 
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O PROCESSO KRAFT E AS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS A SEREM 

CAUSADAS PELAS BIORREFINARIAS 

 

       
 

 

          O processo Kraft é o meio dominante de produção de celulose 

química. Desde sua descoberta acidental em 1879, e posterior patente de 

Carl Dahl em 1884, esse processo tem sido imbatível em termos de 

promover a separação das fibras de inúmeras matérias-primas para a 

fabricação de polpas celulósicas orientadas à manufatura de variados 

tipos de papéis, derivados de celulose, etc. O conceito básico bastante 

simples, somado à excepcional versatilidade, eficiência e qualidade 

conferida aos produtos, têm feito com que esse processo se mantenha 

vencedor há mais de 140 anos. Praticamente, desde que foi criada a 

caldeira de recuperação Tomlinson, em início dos anos 1930’s, o que se 

tem buscado na tecnologia Kraft é aumentar escala de produção e 

eficiência operacional das fábricas, tornando-as maiores e mais eficientes 

em qualidade, produção, continuidade operacional e produtividade. Hoje, 

para ser competitivo, há que ser grande e poderoso, tirando vantagens 

da economia de escala, que reduz custos unitários de produção e 

alavanca conquista de mercados maiores. 

 

          A grande verdade é que o processo Kraft ou sulfato tem sido 

insuperável e virtuoso, já que possui inúmeras vantagens técnicas e 

econômicas: excelente qualidade de seus produtos celulósicos; alto 

fechamento de circuitos; possibilidade de recuperar os reagentes 

químicos e as calorias do licor residual de cozimento; flexibilidade quanto 

às matérias-primas fibrosas; eficiência energética; custos de produção; 

etc. Com todas essas vantagens, os técnicos e empresários só tinham 

como obrigação tornar as fábricas mais eficientes e produtivas.  
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          Ao mesmo tempo em que se aperfeiçoavam as variáveis 

operacionais e as tecnologias de produção, aproveitava-se para aumentar 

a escala das fábricas. Fábricas maiores (com maior escala de produção) 

são extremamente bem aceitas, pois oferecem três vantagens 

significativas: 

 

• Redução do custo unitário de investimentos para a construção de 

uma nova fábrica (US$/adt de celulose.ano --- adt = “air dry ton” ou 

tonelada seca ao ar); 

 

• Redução do custo unitário de produção pela maior eficiência no uso 

de insumos como eletricidade, vapor, água, reagentes químicos, 

força de trabalho, etc.; 

 

• Redução das perdas de insumos, o que melhora a eficiência e reduz 

a poluição das fábricas. 

 

 

          Com vantagens tão atrativas, não há investidor que resista. As 

fábricas de celulose Kraft, que nos anos 50’s produziam no máximo 200 a 

300 adt/dia, passaram a produzir cada vez mais: 500 adt/dia nos anos 

60’s; 750 adt/dia nos anos 70’s; 1.000 a 1.250 nos 80’s; 1.300 a 1.600 

nos 90’s; 2.000 a 2.500 nos 2.000’s, e agora, as mais recentes fábricas 

já nascem produzindo 3.000 a 6.500 adt/dia. 

 

          O crescimento só não foi mais rápido e maior pelas limitações da 

engenharia para crescer escala nas caldeiras de recuperação e nos fornos 

de cal. Hoje, já se têm caldeiras queimando mais de 10.000 toneladas de 

sólidos secos por dia (tSS/dia), quando há poucas décadas atrás uma 

caldeira era considerada muito grande quando queimasse 1.500 a 2.000 

tSS/dia.   

 

          As fábricas maiores representam menores custos específicos de 

investimento porque exigem menores quantidades de materiais (aço, 

equipamentos, etc.) por tonelada de celulose produzida. Além disso, o 

crescimento em escala tem sido acompanhado por simplificações e 

integrações processuais na busca de maiores eficiências e continuidade 

operacional. Nos anos 80’s, a construção de uma nova fábrica de celulose 
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Kraft branqueada implicaria em investimentos de 1.600 a 2.000 

US$/adt.ano. Uma fábrica que produzisse 500.000 adt/ano demandaria 

um investimento de capital de cerca de um bilhão de dólares. Hoje, o 

custo unitário de investimento para fábricas Kraft estado-da-arte de 

celulose branqueada varia entre 900 a 1.200 US$/adt.ano. Ou seja, com 

o mesmo investimento dos anos 80’s que se usava para construir uma 

fábrica de 500.000 adt.ano, podem-se construir hoje fábricas com mais 

de um milhão de toneladas por ano. Uma vantagem irresistível que 

acelera a busca pelas fábricas gigantes, sem dúvidas, mais competitivas. 

 

          Entretanto, essas maxi-fábricas têm suas fraquezas e seus 

calcanhares de Aquiles. Elas são muito sensíveis aos distúrbios de 

processo e operação estável é vital. Isso quer dizer que interrupções de 

produção são mortais. Tudo deve operar como um excelente relógio suíço 

ou japonês.  

 

          As fábricas gigantes também concentram em um mesmo local as 

necessidades de insumos (especialmente de madeira) e a eliminação de 

seus poluentes. Mesmo que os consumos específicos de madeira por 

tonelada de celulose e as emissões unitárias de poluentes sejam mais 

baixos do que das demais fábricas, o gigantismo de suas produções 

acaba concentrando maiores quantidades de poluentes para serem 

lançados em um mesmo ambiente e a necessidade de muito mais 

madeira a ser produzida na região onde estão localizadas. Por essa razão, 

algumas empresas de celulose preferem considerar a possibilidade de se 

ter duas fábricas grandes ao invés de uma fábrica gigantesca. Outras, 

para não perderem muito com paradas de uma linha gigante de 

produção, dividem a produção em um mesmo sítio entre duas ou mais 

linhas de fibras e de sistemas de recuperação de licor. O objeto é sempre 

otimizar a logística, reduzir paradas e aumentar resultados. Algumas 

empresas preferem diversificar a produção, mantendo uma linha para 

fibras longas e outra para fibras curtas, no mesmo sítio industrial. 

 

          O suprimento de madeira talvez seja o principal fator limitador 

para essas escalas gigantescas. Se não o é no Brasil, com certeza é a 

causa principal em países que precisam de muito maiores extensões de 

terra para suprir as demandas de madeira da fábrica. Mesmo no caso 

brasileiro, que possui excepcionais produtividades florestais com os 
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eucaliptos e pinheiros, a necessidade em área efetivamente plantada para 

uma fábrica de celulose branqueada de 1,5 milhões de toneladas.ano é 

algo como 150.000 hectares de florestas. No Chile, essa área seria de 

250.000 hectares, na Península Ibérica seriam 450.000 ha e nos países 

escandinavos seriam quase um milhão de hectares. Difícil imaginar que 

países com pequenas extensões territoriais possam se aventurar em 

construir maxi-fábricas de celulose, pois com certeza irão desagradar 

seus habitantes, mais preocupados em produção de alimentos nas suas 

terras nacionais.  

 

          Além disso, existem pressões e desafios intrínsecos e próprios do 

setor de todos os tipos para a produção de celulose branqueada, sendo 

alguns deles os seguintes: 

 

• Maximização da eficiência operacional (estabilidade, produtividade 

e continuidade operacional); 

 

• Maximização da eficiência energética; 

 

• Melhoria na qualidade dos produtos em relação às exigências dos 

mercados-alvos; 

 

• Otimização dos custos de investimentos; 

 

• Otimização dos custos de manutenção; 

 

• Redução, e mais redução ainda, dos custos operacionais e de 

produção; 

 

• Redução dos impactos ambientais (fechamento de circuitos, 

redução de consumo de insumos, redução de poluentes, etc.); 

 

• Automação crescente para uniformização dos processos e para 

redução do trabalho humano aplicado na fabricação; 

 

• Otimização da logística de suprimento de madeira e da entrega 

dos produtos fabricados; 
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 Ampliação de mercados em ambientes altamente competitivos; 

 

• Qualificação do pessoal técnico e operacional; etc. 

 

 

          Essas pressões e as novas formas de gestão em busca de 

ecoeficiência e sustentabilidade têm resultado em melhorias significativas 

nos processos produtivos, tais como: 

 

• Aumento no rendimento da polpação e do branqueamento; 

 

• Redução no consumo específico de madeira; 

 

• Redução no consumo específico de vapor e de eletricidade; 

 

• Melhoria na qualidade da celulose; 

 

• Redução nos consumos específicos de insumos gerais (água, 

reagentes químicos, etc.); 

 

• Redução nas perdas e desperdícios de processo (fibras, filtrados, 

licores, odores, particulados, etc.), resultando disso menores cargas 

poluentes; etc. 

 

          Entretanto, as maxi-fábricas em seu estado-da-arte também têm 

sido definidas como dinossáuricas, conforme o guru da administração 

Tom Peters, que acredita que empresas e fábricas de alta performance 

enfiam a cabeça no chão satisfeitas exatamente com os desempenhos 

que suas modernas tecnologias oportunizam no dia presente. Eu até 

acreditava que quem enfiava a cabeça no chão eram as avestruzes, mas 

quem somos nós para contestar gurus de administração. Tom Peters 

também tem mencionado que, com as mudanças nos ambientes de 

negócios, só existiriam dois tipos de empreendedores: os rápidos e os 

mortos. E ele argumenta que o gigantismo enrijece a flexibilidade para 

ser rápido, no que está plenamente certo. 

 

          Apesar dessas considerações de Tom Peters, as maxi-fábricas 

brasileiras de celulose têm-se mostrado muitíssimo eficientes, efetivas, 
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ecoeficientes, seguras, simples e de menores demandas em 

manutenções. Talvez ainda não se tenha chegado aos limites de escala 

produtiva que possam perturbar a gestão das empresas, ou então, somos 

muito eficientes para dirigir as mesmas. 

 

          Independente dessas reflexões, começa a surgir um consenso 

dentro do próprio setor de que esse processo Kraft, da forma como está, 

pode ser considerado próximo ao ápice de sua maturidade tecnológica. A 

economia de escala e a simples otimização dos processos fabris podem, a 

partir de agora, não serem tão efetivas para alavancar competitividade, 

como vinham fazendo até o presente. Acredita-se que esse modelo pode 

se tornar cada vez mais perigoso e arriscado. Com isso em mente, os 

produtores de celulose do Hemisfério Norte, que não conseguem 

acompanhar esse modelo por falta de área a plantar e de produtividade 

florestal, estão buscando modelos alternativos para as suas fábricas de 

celulose. Buscam modelos de multiprodutos e não mais de produto único 

e comoditizado, isso através das biorrefinarias integradas. 

 

          Seria agora interessante entender um pouco mais dessas maxi-

fábricas em seu estado-da-arte. Elas são assim consideradas (“state-of-

the-art”) porque utilizam o que há de mais moderno em tecnologia de 

produção, nas diversas fases do processamento industrial. Isso inclui 

conceitos e equipamentos de alta eficiência e performance, operando e 

desenhados dentro do que se chama de BAT – “Best Available Techniques 

(ou Technologies)”. Dentre essas tecnologias, destacam-se: digestores 

com cozimento modificado, prensas lavadoras pressurizadas, 

branqueamentos ECF-Light; supercaldeiras com altas temperaturas e 

pressões no vapor superaquecido (maiores que 500ºC e 120 Bar), 

evaporadores em multiefeitos, estações de tratamento de efluentes, 

estações de compostagem de resíduos sólidos, etc., etc.  

 

          Essas tecnologias (associadas às simplificações de processo e 

escala de produção) provocaram economias tão significativas no consumo 

de eletricidade e vapor que toda a demanda desses energéticos na fábrica 

pode ser garantida pelo licor preto, sobrando ainda cerca de 0,15 a 0,5 

MWh/adt em eletricidade para venda a terceiros. Essa oferta de energia 

elétrica para venda pode ainda aumentar muito com a queima de 

biomassa em caldeiras de força auxiliares, podendo até se atingir 0,75 
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MWh/adt de excedentes para comercialização em eletricidade. Algo 

inusitado, pois há apenas duas décadas, todas as fábricas de celulose 

Kraft branqueada dependiam até mesmo de compra de eletricidade 

externa. Como resultado, as maxi-fábricas não precisam mais de 

caldeiras auxiliares de casca ou biomassa, a menos que estejam 

interessadas em operar também como termoelétricas para venda dos 

excedentes da eletricidade obtida por cogeração.  

 

          Hoje, o descascamento das toras de madeira pode ser feito todo 

no campo, deixando as cascas e seus nutrientes para alimentar as futuras 

gerações de árvores. Outras fábricas preferem manter o descascamento 

das toras na planta industrial, visando ao uso da mesma para gerar 

energia elétrica para venda ou para serem adensadas em briquetes ou 

péletes, também para comporem um novo e atrativo negócio na área de 

bioenergia. 

 

          A sobra de eletricidade passou a oferecer um novo mercado às 

fábricas de celulose Kraft: venda de energia elétrica para o sistema 

público ou para outras fábricas instaladas em ilhas ou arranjos industriais 

(“clusters”), tendo a fábrica de celulose como empresa âncora. Esse tem 

sido o modelo vigente, com possibilidades enormes de expansão tão logo 

se ofereçam facilidades burocráticas e legais no caso brasileiro. Notem 

que uma fábrica de celulose Kraft branqueada de eucalipto que produza 

um milhão de toneladas por ano, quando optar por ainda ter uma caldeira 

auxiliar de biomassa (casca das toras e cavacos refugados de madeira), 

pode conseguir gerar um excedente de 500.000 a 750.000 MWh/ano. 

Isso corresponde a uma potência excedente para venda entre 60 a 90 

MW, podendo ser ainda maior em função do dimensionamento da caldeira 

de biomassa.  

 

          O sistema de recuperação, com base no conceito da caldeira 

desenvolvida ainda no final dos anos 1930’s por G.H. Tomlinson, também 

foi modernizado e otimizado. Apesar de a caldeira ser de uma tecnologia 

madura e difícil de ser engenheirada quanto a grandes escalas de 

produção, ela também conseguiu vencer os obstáculos e os gargalos 

quanto à dimensão da fornalha, aos entupimentos e à aspersão do licor. 

A grande ameaça atual tem sido o acúmulo de elementos não processuais 

(K, Ca, Mg, Cl, Fe, Mn, etc.) que precisam ser removidos em sistemas 
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conhecidos como “kidneys” ou “rins purificadores”. Esse problema se 

deve ao fato dos circuitos terem sido fechados e as portas de escape 

desses contaminantes que vêm com a madeira e outros insumos não 

estarem mais acontecendo como anteriormente.  

 

          De qualquer forma, o que antes era limitação séria, hoje não é 

mais. Os sistemas de recuperação do licor preto têm conseguido 

acompanhar o crescimento em escala das linhas de fibras (“fiberlines”). 

Hoje, já se tem caldeiras queimando mais de 9.000 tSS/dia, bem como 

fornos de cal gigantescos, com mais de 150 metros de comprimento e 

cinco de diâmetro. 

 

          Caso se tente desenhar um futuro com base no modelo de 

crescimento de escala e venda de energia elétrica conforme tem 

acontecido no presente, pode-se atingir o ano 2030 com novas e 

gigantescas fábricas com as seguintes características: 

 

• Produção anual de celulose Kraft branqueada de mais de 2,5 

milhões de toneladas em uma única localização, com uma ou duas 

linhas de fibra (7.000 adt polpa/dia) e uma mega-caldeira de 

recuperação (aproximadamente 10.000 tSS/dia); 

 

• Fábricas operando também como termoelétricas e com potências 

disponíveis para venda de 100 a 200 MW; 

 

• Fábricas cada vez mais simples e com reduzidos consumos de água 

(cerca de 15 m³/adt) e de outros insumos; 

 

• Intensa utilização de “kidneys” para purificação dos fluxos internos; 

 

• Abastecimento energético com 100% de energia renovável (licor 

preto e biomassa); 

 

• Processos pressurizados, com mais altas consistências, como se 

estivéssemos falando de uma sequência de tubos com altas pressões 

e temperaturas (como se fosse uma enorme fábrica de salsichas, 

como a isso se referia nosso amigo Luiz Coimbra em nosso tempo 

comum na Riocell);  
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• Fábricas eficientes, com altas disponibilidades, baixas demandas de 

insumos específicos, fácil manutenção, seguras, automatizadas, com 

circuitos muito fechados, baixos custos de produção, etc. 

 

          Em países com amplas extensões de terras disponíveis para 

plantações florestais, as maxi-fábricas nascerão em locais cercados por 

florestas plantadas e estarão ligadas a seus clientes por sistemas modais 

bastante eficientes na logística (ferrovias, hidrovias, aeroportos e portos 

marítimos). 

 

          Entretanto, esse modelo pode estar sendo alterado 

substancialmente em função de novas forças motrizes que passaram a 

atuar mais recentemente, em especial no Hemisfério Norte. Essas forças 

alavancadoras de mudanças tecnológicas são as seguintes: 

 

• “Roadmaps” tecnológico das Agendas 2020/2030 nos Estados 

Unidos da América (AFandPA – American Forest and Paper 

Association)  e na Europa (CEPI – Confederation of the European 

Paper Industry); 

 

• Intensas pesquisas desenvolvidas pelo interesse de empresas e 

governos acerca de biorrefinarias integradas para o setor de celulose 

e papel; 

 

• Nano-soluções tecnológicas; 

 

• Reciclagem do papel; 

 

• Custos e preços decrescentes dos produtos celulósico-papeleiros 

tradicionais; 

 

• Oferta mais escassa de madeira em função da competição pelos 

setores energéticos; 

 

• Valorização da madeira sem que os preços do papel aumentem na 

mesma proporção; 
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• Novas demandas de mercado (em tipos e quantidades de 

produtos); 

 

• Exigências por Análise do Ciclo de Vida nas caracterizações dos 

produtos; 

 

• Oportunidades florescentes na área de bioenergia; 

 

• Oportunidades crescentes e interessantes nos mercados para 

nanocelulose; 

 

• Oportunidades tecnológicas mais versáteis e flexíveis, com altos 

níveis de integração entre processos. E principalmente, altíssimo 

nível de automação pelas virtudes da Indústria 4.0. 

 

 

          Essas forças motrizes têm capacidade e intensidade para mudar 

significativamente a feição das futuras fábricas de celulose Kraft e em 

diferentes e variados modelos (tanto usando as rotas bioquímicas, como 

as termoquímicas).  

          Ao invés de maxi-fábricas produzindo um a três produtos (celulose 

de mercado, papel e eletricidade), poderão existir fábricas integradas 

produzindo principalmente os produtos acima e ainda biocombustíveis 

líquidos e gasosos, gases para síntese química e produtos químicos de 

alto valor agregado. Uma biorrefinaria integrada, na forma como hoje 

vem sendo estudada, poderia produzir celulose para fabricação de papel, 

lignina, etanol, butanol, dimetil éter, furfural, nano-cristais de celulose, 

biodiesel, gás de síntese, celulose microfibrilada, etc., etc. 

 

          A simples e muito viável remoção de parte da lignina do licor preto 

Kraft consegue trocar a eletricidade excedente gerada hoje por outros 

produtos de muito maior valor, como é o caso da lignina para fabricação 

de resinas fenólicas, carvão ativado de alta performance, etc., etc. 

Também oferece a oportunidade da fábrica poder aumentar a produção 

da sua linha de fibras sem ter gargalos na recuperação do licor preto, 

algo muito bem-vindo para os técnicos e gestores de nosso setor. 

 

          Enfim, as alternativas são inúmeras e estão sendo abertas até de 
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forma surpreendente. É claro que nem todas se viabilizarão técnica e 

economicamente, porém que o conceito de se produzir celulose vai 

mudar, disso não tenho dúvidas – e já está mudando, e também 

no Brasil.  

 

          Nosso amigo Peter Axegård tem apresentado em muitos lugares 

do mundo sua excelente palestra, à qual ele denominou de “The future 

pulp mill: A biorefinery?”. Com ela, Peter tem tentado mostrar a 

radiografia da indústria que ele está a conceber com seus pares de 

pesquisadores na empresa inovadora sueca Innventia. Resta apenas 

saber se as biorrefinarias vão fragmentar apenas a biomassa para se 

fabricarem multiprodutos, ou se vão inclusive explodir o conceito de 

maxi-fábricas, convertendo-as em fábricas menores de novo.  

 

          Caso a caldeira de recuperação Kraft possa ser “descartada” do 

processo devido, por exemplo, à gaseificação do licor preto, então as 

mudanças no setor poderão ser dramáticas – e todos poderão ser 

afetados por elas. Sem necessidade de caldeiras, as linhas de fibras 

poderão ser adaptadas às condições de cada local e as fábricas poderão 

ser mais simples e menores. Inclusive, com a produção de multiprodutos, 

a localização das fábricas deverá ser repensada – mais importante será 

estar próximo aos inúmeros e variados clientes do que a uma extensa e 

distante área florestal. 

 

          Em paralelo a isso, o crescimento do setor de papel cada vez mais 

se apoia em fábricas não dinossáuricas, utilizando fibras recicladas ou 

polpa de mercado. As fibras recicladas estão sendo obtidas em 

quantidades maiores (sistemas de coleta seletiva nas municipalidades) e 

em qualidades cada vez mais próximas às das fibras virgens. Elas serão 

cada vez mais baratas, disponíveis e fáceis de serem processadas. As 

tecnologias com reciclagem do papel reduzirão, como já tem ocorrido, as 

necessidades específicas de fibras virgens por tonelada de papel 

fabricado. É uma verdade inquestionável. Portanto, as fábricas de 

celulose de mercado também deverão encontrar outros mercados, saindo 

assim do atual conceito de negócio que hoje se baseia em enormes 

tonelagens vendidas para grandes clientes a preços de “commodities”. 

 

          Os desafios estão lançados. As rotas são inúmeras e diversas, mas 
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em todos os casos, o sucesso dependerá da efetividade das tecnologias. 

Com tecnologias adequadas não apenas se pode trilhar o caminho do 

aumento de escala de produção e de ecoeficiência nas operações, como 

também a rota da fragmentação e conversão da biomassa florestal em 

multiprodutos, inclusive celulose e papel.  Por isso, os compromissos da 

indústria com a pesquisa fundamental e com o desenvolvimento de 

tecnologias aplicadas tornam-se cada vez mais críticos.  

          Será que nossos dirigentes já notaram isso? Ou ainda estão 

acreditando que os ganhos em escala de produção lhes darão vida 

eterna? Lembram-se das já mencionadas palavras do guru Tom Peters? A 

escala de produção e a ecoeficiência com certeza aumentam a 

competitividade, mas até quando? E contra o que vamos estar 

competindo no futuro? 

 

          O engano de muitos executivos é acreditar que os competidores 

no futuro estarão no próprio setor de fabricação onde atuam. Porém a 

prática tem mostrado que as coisas cada vez mais obedecem outras 

regras. Onde estarão os nossos competidores no futuro? E os 

nossos clientes, quem serão? É certo que as coisas mudarão. 

 

         Como não é possível prever um futuro tão turbulento por falta de 

bolas de cristal, as empresas e o setor têm que ir monitorando o caminho 

e inovando rápido. Se não se acompanhar o avanço do conhecimento, se 

não se desenvolverem estratégias competitivas amplas e sem fronteiras, 

se não se for rápido e competente, pode-se estar obsoletando os 

enormes investimentos em curto espaço de tempo. Tomara que isso não 

aconteça com meus muitos amigos do setor de celulose e papel, mas o 

que fazer se acontecer? Sempre existirão riscos nos negócios - fazem 

parte disso, exatamente por serem negócios onde se pode ganhar ou 

perder. 

 

          Enfim, há um novo e diversificado mundo surgindo no setor de 

celulose e papel. Quer queiram ou não, o processo Kraft está mudando, 

deixando de ser apenas um processo para produção de celulose para ser 

um processo mais amplo e diversificado de multiprodutos. Só depende 

agora de muitas inovações e esforço tecnológico para converter em 

sucesso comercial algumas dessas alternativas. Algumas dessas 
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plataformas de produtos e negócios serão discutidas mais adiante nesse 

capítulo 

 

          Em relação às fábricas brasileiras de celulose de mercado, existe 

um enorme ufanismo com as conquistas presentes. É muito comum o 

sentimento de “não se mudar o time que está ganhando ???”. E é 

exatamente essa a situação presente, com fábricas extremamente 

competitivas. Quando o setor reclama, faz menção a juros, tributos, 

logística e câmbio - nunca menciona problemas tecnológicos e de 

processos. Nas fábricas, o setor brasileiro de celulose e papel conseguiu 

desenvolvimentos marcantes em produtividade e eficiências. Entretanto, 

sempre existem oportunidades, as quais podem alavancar novos 

crescimentos e ampliação de mercados. 

 

          Diversas empresas do setor já se movimentam para encontrar 

soluções ecoeficientes para seus resíduos e materiais orgânicos (cascas, 

lodos, serragem, fibras perdidas, rejeitos e resíduos sólidos, restos da 

colheita florestal, etc.). Também exigem soluções os resíduos minerais 

como cinzas das caldeiras, “dregs” e “grits”, lama de cal, etc. As 

empresas e seus técnicos também estão conscientes das enormes 

quantidades de gás carbônico, metano e nitrogênio que são liberados 

pelas chaminés, pelos aterros, bem como do calor perdido nesses gases e 

nos efluentes líquidos. Tudo isso pode ser convertido em oportunidades 

do processo Kraft para as biorrefinarias integradas.  

 

          Se tudo isso for válido para as modernas fábricas de celulose de 

mercado, o que não se pode ainda conseguir nas fábricas de celulose 

Kraft de geração anterior – aquelas com tecnologias dos anos 80’s e 

90’s? Muito, não é mesmo? Até sobrevida mais competitiva... 

 

 

          Apenas para tornar claro que existem matérias-primas disponíveis 

para as biorrefinarias integradas, observem o que se pode conseguir em 

uma fábrica que produza um milhão de toneladas de celulose Kraft 

branqueada por ano: 

 

 80.000 a 100.000 toneladas base seca de casca de toras de 

árvores; 
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 50.000 a 100.000 toneladas secas de lignina para ser extraída 

sem que sejam antecipados problemas maiores ao sistema de 

recuperação Kraft; 

 

 10.000 a 20.000 toneladas secas de hemiceluloses para serem 

extraídas dos cavacos ou dos licores (a merecer maiores 

avaliações); 

 

 60.000 toneladas secas de resíduos florestais da colheita 

(exceto casca) 

 

 20.000 toneladas secas de serragem da classificação dos 

cavacos; 

 

 20.000 toneladas secas de cavacos desclassificados por sobre-

dimensão; 

 

 20.000 toneladas secas de toretes esfacelados pelo 

descascamento das toras; 

 

 10.000 toneladas secas de lodo orgânico (primário e 

secundário) da estação de tratamento de efluentes; 

 

 10.000 toneladas de metanol obtido dos gases não 

condensáveis concentrados; 

 

 Etc.; etc. 

 

 

 

          A partir dessas matérias-primas, o que poderia então ser 

produzido? 

 

 A partir da celulose: fibras celulósicas, nanocelulose, nano e 

microfibrilas de celulose, etanol e outros álcoois, gás de síntese e 

derivados, fermentos, proteínas, eletricidade e vapor, etc.; 
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 A partir das hemiceluloses: furfural e hidróxi metil furfural, 

xilose, xilitol, etanol e outros álcoois, fermentos, proteínas, ácido 

levulínico, eletricidade e vapor, gás de síntese e derivados, filmes 

naturais e degradáveis,  etc. 

 

 A partir da lignina: biocombustíveis, ligantes, espessantes, 

resinas fenólicas, carvão ativo, fibras de carbono, eletricidade e 

vapor, etc. 

 

 A partir dos extrativos: taninos, polifenóis, amido, ceras e 

graxas, suberina, eletricidade e vapor, etc.; 

 

 A partir dos resíduos lenhosos e florestais: bio-óleo, gás 

de síntese e derivados, etanol, eletricidade e vapor, etc.; 

 

 A partir dos resíduos orgânicos industriais: etanol, biogás, 

composto orgânico, eletricidade e vapor, etc. 

 

 A partir dos resíduos minerais industriais: corretivos e 

fertilizantes para o solo, cal, composto organo-mineral, etc.  

 

          Enfim, um mundo muito diferente da realidade em que se vive 

atualmente em uma fábrica de celulose Kraft. Em tempo, os 

desenvolvedores de plataformas de biorrefinarias já estão inclusive 

cogitando, em alguns casos, da aposentadoria do processo kraft, 

substituindo o mesmo por outros como: 

 

 Processo soda com catalisador: para eliminação do enxofre no 

licor preto, agregando com isso muito valor para a lignina a ser 

extraída; 

 

 Processos Organosolv (solubilização da lignina por solventes 

orgânicos): que permitem utilizar o etanol produzido como solvente, 

oferecendo ainda a oportunidade de até mesmo proceder-se à 

hidrólise das fibras celulósicas para produção de maior quantidade 

de etanol; 
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 Processo sulfito ácido: como forma de ampliar o leque de 

produtos da biorrefinaria com base em tecnologias já consagradas e 

com mínimo risco. 

 

          Enfim, só o futuro para desvendar o que vai acontecer – mas 

acreditem, o setor não é do tipo de mudar muito – as coisas vão mudar, 

mas não de forma revolucionária, pelo menos no curto prazo. 

 

 

 

======================================== 
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QUALIDADE DA BIOMASSA FLORESTAL PARA AS 

BIORREFINARIAS 

 

 
 

 

          Uma fenomenal vantagem que existe no Brasil é sua base 

florestal, sendo que o País é líder global em produtividade com suas 

plantações de eucaliptos. Todo o esforço de P&D aplicado desde a época 

de Edmundo Navarro de Andrade resultou nesse enorme sucesso 

empresarial com florestas produtivas e com adequado nível de 

sustentabilidade em seu manejo. 

 

          Até o presente momento, as florestas plantadas de eucalipto têm 

merecido um programa de melhoramento genético orientado para 

produtividade e qualidade da madeira, com foco na produção de celulose 

e papel e em energia (biomassa energética). O sucesso desse 

melhoramento tem sido um dos alicerces da silvicultura brasileira. 

Conseguem-se produzir florestas não apenas com altíssimos incrementos 

volumétricos, mas também com uniformidade entre as árvores e com 

adequada qualidade da madeira para os fins desejados a ela. A qualidade 

da madeira tem sido capaz de direcionar materiais para diferentes 

produtos celulósicos e papeleiros, tais como: celulose solúvel com alta 

pureza, celulose Kraft para papéis sanitários, de imprimir, para cartões, 

etc. Também o mesmo ocorre para as madeiras energéticas e as 

destinadas à produção de carvão vegetal. 
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          Existem diferenças significativas entre as qualidades desejadas nas 

madeiras de eucalipto, conforme ela seja utilizada para energia ou 

produtos papeleiros. As principais diferenças estão na densidade básica 

da madeira e em seu teor de lignina.  

 

          Altas densidades básicas (acima de 0,6 g/cm³) e altos teores de 

lignina (acima de 28%) são características desejadas para as madeiras 

para energia. Isso porque se aumenta o teor de carbono na madeira, 

logo, seu poder calorífico, ou ainda, sua densidade energética. Com 

poderes caloríficos mais altos em madeiras densas, consegue-se maior 

energia por volume de madeira (GJ/m³). A isso se denomina de 

densidade energética.   

 

          Como existe alta correlação entre o teor de lignina e o poder 

calorífico da madeira, duas características simples de serem 

determinadas (lignina e densidade básica) ajudam no melhoramento da 

biomassa energética. Também existem relações diretas entre a densidade 

da madeira e o teor de lignina da mesma com a qualidade do carvão 

vegetal produzido. Logo, madeiras energéticas servem tanto para 

produção direta de energia como para melhorias de derivados energéticos 

para posições mais qualificadas. 

 

          Já no caso da madeira de eucalipto para produção de celulose, 

deseja-se minimizar os teores de lignina e de extrativos; maximizar os 

teores de celulose e hemiceluloses, bem como desenvolver madeiras com 

densidades básicas entre 0,5 a 0,55 g/cm³. Conforme o tipo de papel a 

que as fibras se destinam, as qualidades das madeiras podem ser 

ligeiramente alteradas, em geral com base na espessura da parede 

celular e na população fibrosa das polpas com elas produzidas.  

 

          Pelo exposto até agora, pode-se notar que quando introduzimos 

novas demandas sobre a mesma base florestal, precisamos conhecer bem 

o que precisamos e em como alterar para melhorar essa base. Às vezes, 

as demandas podem ser conflitantes. Por exemplo, a fábrica de celulose é 

orientada a um tipo de madeira, mas as sobras e excedentes costumam 

ser destinados para geração de bioenergia, que demandariam outras 

qualidades para as suas matérias-primas.  
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         Até mesmo nas destinações energéticas poderemos ter variações. 

Por exemplo, a produção de etanol celulósico, que é um combustível, 

precisa de teores baixos de lignina, em oposição a outros usos 

energéticos da madeira.   

 

          O que precisa ficar muito claro para as alterações que vierem a 

serem feitas nas integrações de biorrefinarias com o processo Kraft de 

produção de celulose de eucalipto é que a fábrica de celulose continuará a 

ser quem fabrica (pelo menos no curto prazo) o produto central. Com 

isso, tudo que for feito e que venha a prejudicar a fábrica de celulose só 

terá aceitação se conseguir agregar muito valor ao conjunto, 

compensando as eventuais perdas que venham a acontecer na fabricação 

das polpas celulósicas. Há muita preocupação em relação a: perdas de 

rendimentos, produção, qualidades, eficiências e possíveis aumentos nos 

custos de produção de celulose.  

 

          Até hoje, as fábricas de celulose de eucalipto operam com o que 

chamam de madeira de processo (madeira sem casca destinada à 

produção de celulose Kraft branqueada de eucalipto de altíssima 

qualidade e uniformidade). Essa madeira deve atender às especificações 

para o processo industrial funcionar bem e para o produto a ser vendido 

para que os clientes fiquem satisfeitos. Essas mesmas fábricas de 

celulose podem usar a madeira que sobra para alimentar caldeiras de 

biomassa. Essa biomassa é desuniforme em qualidade, composição, 

contaminações, etc. Consiste em uma mistura desuniforme e variada de 

casca, cavacos de madeira, lodos orgânicos, resíduos da colheita florestal 

e até mesmo papel descartado. As caldeiras de biomassa engolem essa 

mistura de biomassa, queimam tudo para aproveitamento da energia e 

liberam eletricidade e vapor como produtos. Existe muito pouco controle 

sobre essa biomassa – quando muito se coloca alguma atenção sobre 

teor de umidade e presença de contaminantes como terra, areia e 

pedras. A combustão da biomassa é uma operação robusta e que resiste 

muito bem a essas flutuações, conseguindo-se manter adequados níveis 

de eficiência energética nas caldeiras. Evidentemente, melhores 

resultados poderiam ser atingidos com a qualidade melhorada desse 

combustível, porém no momento atual, as empresas não têm colocado 

um foco maior sobre isso. 
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          Quando se tiver uma situação de produção de bioprodutos e de 

biocombustíveis a partir das mencionadas biomassas nas biorrefinarias 

integradas, a situação deverá sofrer algumas mudanças conceituais. 

Qualquer tecnologia para funcionar bem precisa de uniformidade nas 

matérias-primas, sejam elas: licor preto, resíduos lenhosos do processo 

celulose, restos da colheita florestal, casca, lodo orgânico, etc. 

Importante fração dessa qualidade e homogeneidade depende de ações 

gerenciais e comprometimento dos que operam e controlam essas 

matérias-primas (ou materiais residuais que se convertem em matérias-

primas). Outra parte depende da qualidade das próprias florestas 

(nutrição, doenças e pragas, espaçamentos, manejo, tratos silviculturais, 

etc.) e do tipo de parâmetros que se está procurando melhorar com o 

melhoramento genético.  

 

          Em geral, esses materiais que todos estão cobiçando para as 

biorrefinarias possuem extremas variações em qualidade, em especial 

quanto às irregularidades em composição, contaminantes e umidade.  

                          

           Além disso, os resíduos florestais, mesmo quando convertidos em 

“cavacos” por picadores de campo apresentam baixíssima densidade 

aparente, o que limita e restringe seu transporte para distâncias mais 

longas. 
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Resíduos florestais e resíduos da colheita – Até onde podem ser 

sustentavelmente extraídos da floresta? 

 

 

          Há, portanto, necessidade de se colocarem focos novos pelo 

menos quanto aos seguintes parâmetros: 

 

 Forma e dimensões das partículas; 

 

 Uniformidade na composição (proporções e misturas); 

 

 Teor de umidade; 

 

 Teor de material orgânico; 

 

 Poder calorífico; 

 

 Teor de carbono base seca; 

 

 Densidade aparente; 

 

 Densidade energética;  

 

 Presença de contaminantes (teores e tipos); etc. 

 

 

          O aproveitamento dos resíduos das fábricas e das florestas é um 

dos pilares das biorrefinarias integradas no setor florestal. Da mesma 



84 
 

forma, as tecnologias para que as coisas aconteçam com a produção de 

novos materiais e produtos são também críticas. É o caso, por exemplo, 

da gaseificação e da pirólise rápida de biomassa. Ambas são tecnologias 

conhecidas, mas elas precisam de matérias-primas não muito variadas 

em qualidade, dimensões, composição e umidade. Há que se desenvolver 

processos mais qualificados para gestão, logística e produção florestal 

para uniformizar esses materiais em qualidade. Sem isso, será difícil 

operar em situação ideal qualquer biorrefinaria. 

 

          Além dos resíduos orgânicos das fábricas e dos materiais que vêm 

do campo, outro importante material para processamento das 

biorrefinarias é o licor preto. Com a potencial extração de lignina e/ou de 

hemiceluloses de sua composição, sua qualidade poderá ser alterada. 

Com isso, poderá sofrer flutuações de performance que passarão a afetar 

não apenas a biorrefinaria, mas toda a operação do sistema de 

recuperação e da fábrica de celulose. Mais adiante será feita uma melhor 

discussão sobre esse tema. O importante agora é conhecer que o licor 

preto, como qualquer matéria-prima industrial, passará a merecer mais 

especificações e elas deverão ser rígidas. As principais características que 

vão ser avaliadas e controladas serão: teor de matéria orgânica, teor de 

carbono, teor de sólidos secos, poder calorífico, dentre outras. 

 

          Um ponto crítico quando uma empresa começa a trabalhar com 

seus próprios resíduos é que ela pode perder eficiências processuais e até 

ecoeficiência. Como os resíduos se convertem em matéria-prima, os 

técnicos e gestores se descuidam de sua geração. Com isso, eles são 

gerados em maiores quantidades do que seria desejável. Resíduos, como 

o próprio nome diz são resíduos. São coisas que mesmo que reciclados, 

consomem valor e deixam de cumprir sua missão primeira. Toda vez que 

um resíduo desaparece de um processo porque está tendo uma 

destinação, os técnicos se descuidam de sua geração, que passa a 

aumentar. Isso ocorre tanto nas fábricas como nas florestas. Há que ficar 

claro que isso não deverá acontecer na gestão das biorrefinarias. Só seria 

válido aceitar isso se a agregação de valor sobre os resíduos for enorme e 

maior do que a conseguida com o produto inicial onde o resíduo foi 

gerado.  
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          A situação gerencialmente mais adequada é se especificar muito 

bem as quantidades e as qualidades dos resíduos que abastecerão as 

biorrefinarias. Se for o caso de produção cativa ou dedicada de madeira 

de processo para celulose e de biomassa para alguns processos da 

biorrefinaria, as especificações ficam mais fáceis de serem atingidas. 

Mesmo assim, há que se terem controles e levar isso como algo muito 

sério. 

 

          Entretanto, quando eu comento sobre florestas dedicadas para 

produção de biomassa para atender algum processo nas biorrefinarias, 

chego a ter pesadelos em relação a certas loucuras ou insanidades que 

vêm sendo anunciadas. Esses processos de produção massiva de 

biomassa podem acabar trocando carbono fotossintetizado na biomassa 

por empobrecimento de solos e por redução da hidrologia regional. É o 

caso muito anunciado e propagado dos plantios adensados de eucaliptos, 

onde se colocam mais de 5.000 árvores por hectare para rapinarem as 

riquezas do meio ambiente. Essas riquezas dificilmente serão repostas 

apenas por fertilização mineral.  

          Não satisfeitos com isso, alguns plantadores dessas florestas, que 

chamam de energéticas, removem praticamente tudo que foi produzido 

como biomassa pela floresta, até mesmo a manta orgânica do solo, e em 

alguns casos, até as raízes/tocos/cepas. Só falta passar ao final um 

aspirador de pó para recolher o pouco que sobrou de matéria orgânica. 

Independentemente para onde vá esse material retirado, o estrago no 

solo é enorme: sobre a compactação, oxidação do carbono orgânico, 

ressecamento, fertilidade, micro-vida, hidrologia, etc., etc. Já a biomassa 

retirada pode seguir roteiros diferentes, que alguns teimam em dizer que 

será matéria-prima para energia verde: queima, péletes ou briquetes, 

gaseificação ou pirólise rápida. Por isso que eu já lhes disse antes que 

nem tudo que vem da biomassa pode ser classificado como sustentável. 

Sugiro que sempre se faça uma avaliação de sustentabilidade de cada 

nova operação com as biorrefinarias. 

  

          Acredito amigos, que a silvicultura brasileira está em um momento 

de mudanças e essas mudanças precisam ser muito bem pensadas para 

tomadas de decisões que não comprometam nosso futuro como setor e 

nem o ambiente como supridor de condições ideais para a vida e para a 

formação de biomassas. Já que os resíduos florestais e os resíduos da 
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colheita podem vir a se tornar matérias-primas para as biorrefinarias, 

esse é o exato momento de se consensuar com os cientistas e técnicos 

sobre o que pode e o que não pode ser utilizado pela indústria. 

 

          O atual momento florestal é de excelente nível de ecoeficiência, 

procurando manter folhas, galhos finos e parte considerável das cascas 

na floresta, cobrindo o solo florestal após a colheita. Isso colabora para 

melhoria da física, química, hidrologia e biologia dos solos florestais. Algo 

que enobrece nossa atividade de base florestal. 

          A grande ameaça que temos no momento é que algumas 

empresas plantadoras de florestas estão não apenas adensando suas 

florestas plantadas, mas também estão se entusiasmando com a remoção 

de biomassa das atuais florestas de eucalipto, como se essa biomassa 

fosse uma dádiva da natureza apenas para os humanos. Isso poderá 

representar enorme impacto ambiental sobre esses ecossistemas, seja 

para plantio de qualquer cultura nesses sítios em futuro não muito 

distante. Para mim, é absolutamente claro que devamos considerar como 

resíduos da colheita apenas as toras finas e os galhos grossos, ambos 

com casca. Alguma percentagem de casca das toras de processo também 

pode ser aproveitada, mas compensada por outras técnicas de 

conservação do solo. O restante, em especial folhas, galhos finos, 

serapilheira e raízes são produtos de biomassa da floresta plantada para 

a própria floresta plantada.  

          Ainda que estejamos em um momento de mudanças, essas 

mudanças devem ser orientadas para modelos de maior ecoeficiência e 

sustentabilidade. Não se trata apenas de trocar o combustível fóssil pela 

biomassa verde. Se não houver responsabilidade e compromisso, no 

futuro poderemos ficar sem ambos.  

 

     
Resíduos florestais: Matérias-primas viáveis – mas com sustentabilidade... 
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          Quando as empresas brasileiras de base florestal decidirem que 

vão mergulhar no conceito de biorrefinarias em suas fábricas de celulose 

e/ou papel deverão receber perguntas do pessoal da área florestal para 

conhecer o que devem enviar como madeira e biomassa para as fábricas. 

Esses técnicos sempre estão na busca da adequação de suas madeiras e 

biomassas para bem atender aos processos industriais.  

 

          A primeira pergunta será sem dúvidas a seguinte: qual a qualidade 

do material que as biorrefinarias vão precisar? O que as florestas 

plantadas devem produzir agora além de peso e volume de biomassa 

florestal, que hoje são compatíveis aos produtos atuais das fábricas? 

Quais as biomassas mais adequadas para cada situação que for 

introduzida nos processos industriais? 

 

          É muito fácil se perceber que as florestas plantadas não vão 

apenas produzir madeira de processo para fibras de celulose e casca e 

cavacos de madeira para as caldeiras de força alimentadas por biomassa. 

A situação vai mudar - em alguns casos mais, em outros menos. 

 

          A madeira do processo celulósico continuará sendo melhorada e 

avaliada para os parâmetros usuais, seja em qualidade de fibras ou em 

rendimentos de conversão e operação. Entretanto, para as biorrefinarias, 

conforme os produtos e as tecnologias selecionadas, outros parâmetros 

poderão ser introduzidos nos programas de melhoramento da biomassa 

florestal.  

 

          Em relação aos resíduos florestais, as qualidades das florestas e 

das operações da colheita florestal passarão a receber as maiores 

pressões para melhoria de desempenho e de suprimento de materiais 

com as especificações desejadas pelas fábricas.  Também as operações 

de preparação de cavacos de biomassa precisarão melhores 

desempenhos e especificações. Controles e especificações passarão a ser 

muito mais rígidos, forçando uma mais eficiente gestão nesses processos 

de produção, seleção e transporte da biomassa florestal. 

  

          Até que enfim isso está prestes a acontecer – já estava mais 

do que passado o tempo de se melhorarem qualidades dos 

resíduos florestais.  
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          Dentre as tendências que surgirão com a pesquisa florestal 

associada às biorrefinarias, estarão algumas interessantíssimas: 

 

 Melhor entendimento da fisiologia das árvores e da forma como os 

produtos fotossintetizados são distribuídos entre os componentes da 

árvore (galhos, folhas, raízes, casca, xilema, etc.) e nas paredes 

celulares. 

 

 Maior controle das vias fotossintéticas através da tentativa de 

regulação da produção de lignina, hemiceluloses (adequações nos 

grupos acetila e uronila), extrativos e celulose (relação entre regiões 

cristalinas e amorfas). 

 

 Maior controle de formação da parede celular, permitindo uma 

melhor engenharia da mesma através de técnicas da biotecnologia. 

 

 Direcionamento para maior fixação de carbono nos troncos das 

árvores. 

 

 Controle sobre a quantidade, distribuição, qualidade e topoquímica 

da lignina nas células e nos compartimentos das árvores. 

 

 Idem para hemiceluloses, celulose e extrativos. 

 

 Especificações para os diferentes tipos de biomassa em relação a: 

densidade básica e/ou aparente, teores e tipos de lignina, teor de 

carbono, teor de celulose, teores e tipos de hemiceluloses, teores e 

tipos de extrativos, poder calorífico, densidade energética, etc.  

 

          Entretanto, não será apenas a área de melhoramento florestal a 

receber toda a responsabilidade de desenvolver materiais com qualidade 

para as biorrefinarias. As áreas de silvicultura (nutrição, proteção e 

manejo florestal) e de colheita/transporte ganharão responsabilidades 

adicionais para garantir a qualidade que se precisará atender para a 

biomassa. A atual falta de responsabilidade generalizada que ocorre com 

os resíduos florestais será finalmente eliminada. Desaparecerão as 

poucas especificações e responsabilizações para mistura de tipos de 
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biomassa, teores de umidade, presença de contaminantes, etc., etc. 

Esses tempos de irresponsabilidades, até mesmo por desconhecimento, 

finalmente irão desaparecer. Mais um ponto favorável para as 

biorrefinarias.  

          Outra coisa que os técnicos que produzem os inventários florestais 

poderiam fazer seria estimar as exportações de nutrientes adicionalmente 

extraídos pela remoção dos resíduos florestais e incluir mecanismos de 

reposição dos mesmos ao ecossistema florestal. 

 

          Acredito que as empresas passarão a ter maiores informações 

sobre as qualidades de suas diferentes biomassas, como por exemplo: 

casca, toretes de madeira, galhos grossos, etc. Isso será vital para um 

melhor gerenciamento e controle.  

 

          Definitiva e conclusivamente, o melhoramento florestal e as áreas 

de silvicultura e colheita florestal deverão colocar esforços para que as 

florestas sejam uniformes em dimensões de árvores, homogêneas em 

qualidade de madeira, teores uniformes de casca e máxima proporção de 

xilema nos troncos das árvores.  

          Hoje, já se consegue colocar entre 70 a 75% de todo o peso de 

uma árvore de eucalipto em seu xilema do tronco comercial. Imaginem 

que não está longe o dia de se ter 80% de todo o peso na madeira do seu 

tronco, em sua altura comercial. Isso se consegue mais facilmente com 

árvores de maiores dimensões, onde a proporção de casca é muito menor 

em relação às árvores de toras finas. Já em árvores finas e jovens, como 

aquelas de plantios adensados de eucalipto, a proporção de madeira no 

tronco dificilmente atinge 60 a 65% do peso total da árvore. E pior, é um 

tipo de madeira de baixa densidade básica pela idade infantil das árvores. 

 

          Outra demanda crítica para as avaliações florestais será o 

necessário esclarecimento do impacto da produção e utilização da 

biomassa sobre a ciclagem de nutrientes e sobre a conservação dos solos 

(fertilidade, física, biologia, hidrologia, etc.).  

          É essencial que os novos modelos de produção de biomassa 

apresentem no mínimo o mesmo nível de sustentabilidade que os 

modelos vigentes de plantações florestais. Caso contrário, esses novos 

modelos passam a ser inapropriados – melhor então obter a biomassa 

por plantios similares aos que se produzem na atualidade. A sociedade 
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brasileira e os técnicos florestais responsáveis com certeza não aceitarão 

retrocessos na sustentabilidade florestal. Os processos de certificação 

florestal deverão adequar-se aos novos modelos, verificando quais seriam 

as novas exigências a serem monitoradas dentro dos princípios e critérios 

já desenvolvidos e praticados para as florestas plantadas.  

 

          Um enorme desafio para todos, em especial para as áreas 

produtoras de biomassa. Nada mais natural, já que a biorrefinaria de 

base florestal será lastreada e alicerçada no Brasil, no caso específico do 

que está sendo discutido nesse capítulo, nas plantações florestais de 

eucaliptos e pinheiros.  

 

 
Resíduos da colheita florestal em plantações de eucalipto 

 

======================================== 
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PROCESSOS E TECNOLOGIAS ESSENCIAIS PARA AS 

BIORREFINARIAS INTEGRADAS 

 

 
 

          Fábricas de celulose Kraft são unidades industriais complexas, 

abrangendo praticamente todas as operações unitárias da indústria 

química, bem como diversas áreas tipicamente florestais e comuns às 

empresas do agronegócio. Apesar de sua natureza química por 

excelência, as empresas do setor se identificam muito mais como uma 

indústria de base florestal do que como uma indústria química. Raras são 

as empresas e raros são os profissionais dessa indústria que se associam 

ou participam de entidades tipicamente químicas.  

          O poder da floresta é tão significativo que essa indústria respira, 

transpira e se absorve com os recursos florestais. Entretanto, nem por 

isso se deixam de executar com eficiência as operações unitárias 

químicas que se devem operacionalizar. E costuma-se fazer isso com 

perfeição. 

 

          A maioria das tecnologias utilizadas pelas empresas de celulose 

Kraft são consagradas e tradicionais. Nos últimos anos ocorreu uma 

alavancagem no crescimento da escala de produção dos equipamentos, 

mas os princípios conceituais foram preservados. Além do crescimento 

em escala, as fábricas se tornaram mais ecoeficientes, utilizando melhor 

os insumos de produção como água, energia, madeira, produtos químicos 

e trabalho.  
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          Caso as biorrefinarias passem a se integrar nas fábricas Kraft, são 

esperadas novas necessidades tecnológicas para as mesmas, sendo que 

isso se transferirá para além do setor – como para os clientes e 

fornecedores do setor – ou seja, toda a rede produtiva terá reflexos, 

muitos positivos e alguns negativos. Por isso, a palavra integração será a 

chave para o sucesso (ou fracasso, se mal realizada) na implementação 

das biorrefinarias. Essa integração precisa ocorrer entre: setor florestal, 

fábrica de celulose, clientes papeleiros da celulose, terceiros, unidade da 

biorrefinaria, clientes dos novos produtos da biorrefinaria, etc. A rede de 

valor estará composta pela indústria de celulose e papel, setor florestal, 

indústria química, indústria energética, etc. 

 

          Apesar da implantação das biorrefinarias, os clientes papeleiros e 

os usuários dos papéis precisam continuar a merecer toda a atenção, e 

talvez até maior, em função de potenciais impactos das biorrefinarias 

nesses produtos (existem alguns tipos de efeito que podem ser 

ameaçadores). De maneira alguma as fábricas de celulose e/ou papel 

podem se descuidar de seus clientes e parceiros de décadas. Eles 

precisam estar em sintonia e conhecerem as iniciativas tecnológicas que 

a empresa de celulose e/ou papel está tendo em relação às biorrefinarias.  

 

          Caso os mercados para os produtos das biorrefinarias cresçam e 

se tornem vantajosos, é até possível que algumas fábricas de celulose 

separem as suas unidades produtivas, passando a atuar em unidades só 

com os produtos da biorrefinaria (por exemplo – só com etanol celulósico 

e derivados de lignina). Se isso virá a acontecer só o tempo dirá, mas não 

se pode descartar essa possibilidade.  

 

          As coisas já estão mudando, e rapidamente. Até recentemente, 

quando se falava em constituintes da madeira o foco estava sempre 

naqueles que afetavam os rendimentos da polpação Kraft e as 

propriedades físico-mecânicas da polpa e do papel. Hoje, as análises da 

madeira já estão sendo apresentadas com todos os monômeros de 

açúcares simples, com teor de carbono, poder calorífico, etc. Quase todos 

no setor já sabem que as hemiceluloses são pobres em energia (14 a 17 

GJ/t), enquanto a lignina é o constituinte mais energético (23 a 26 GJ/t). 

Já a celulose tem posição intermediária (16 – 17 GJ/t). Dessa mistura de 
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constituintes resultará o poder calorífico médio da madeira (18 a 21 

GJ/t). 

 

          Em função de fatos como esses e de conhecimentos adquiridos 

pelas pesquisas, surgiram alguns novos dogmas no setor e que estão 

associados às perspectivas para as biorrefinarias integradas: 

 

 “As hemiceluloses valem mais como polpa celulósica ou bioprodutos 

do que como energia no licor preto” 

 

 “A lignina vale mais como bioproduto químico do que como energia 

(seja na caldeira de recuperação ou como lignina extraída para uso 

como biocombustível)” 

 

 “A celulose vale mais como polpa para papel do que como etanol” 

 

          Frente a isso, o grande questionamento que permeia no setor de 

celulose é exatamente o seguinte: 

 

“Como tirar vantagens das afirmações acima produzindo novos 

bioprodutos ou biocombustíveis para agregar mais valor ao negócio de 

base florestal sem que se prejudiquem: a produtividade, os rendimentos, 

os custos e as qualidades da celulose Kraft e de seus papéis?” 

 

          A segunda pergunta que em geral se faz é: “e agora, o que 

devemos produzir, então?”... 

 

          Antes de se continuar nessa linha de discussões, sugiro que se dê 

uma espiadela nos constituintes químicos das madeiras dos eucaliptos. 

Para isso, selecionei três materiais típicos e muito conhecidos para a 

produção de celulose de mercado: Eucalyptus urograndis (híbrido 

plantado no Brasil), Eucalyptus globulus (principal material plantado na 

Península Ibérica para produção de papéis) e Eucalyptus nitens (espécie 

de rápido crescimento e amplamente utilizada no Chile).     

 

         Observem na tabela a seguir que existem diferenças importantes 

entre as madeiras dessas espécies, seja em teores de celulose, 
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hemiceluloses, lignina e extrativos. Isso indica que rotas tecnológicas 

distintas podem ser necessárias ou adequadas para cada uma dessas 

biomassas. Mais uma indicação que não existirão biorrefinarias 

universais, ou seja, que se apliquem bem e com sucesso a todas as 

biomassas.   Cada processo industrial terá maior adequação para tipos 

diferenciados de biomassa. A produção de etanol celulósico agradecerá 

maiores teores de holocelulose, já a produção de bioenergia será 

favorecida pelo maior teor de lignina e maior densidade na madeira. Já se 

comentou sobre isso, mas é bom recordar. 

 

    
Eucaliptos: Biomassas florestais 

     

Eucaliptos: Biomassas florestais  
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Espécie E.urograndis E.globulus E.nitens 

Característica    

Densidade básica, 

g/cm³ 

 

0,45 – 0,53 

 

0,52 – 0,63 

 

0,43 – 0,50 

Teor de celulose, 

% base madeira 

 

45 - 50 

 

44 - 50 

 

42 - 48 

Extrativos orgânicos, 

% base madeira 

 

2 – 3,5 

 

1,8 - 3 

 

2 – 3,5 

Lignina Klason total, 

% base madeira 

 

25 - 30 

 

22 - 26 

 

23 - 28 

 

Relação S/G na lignina 

 

 

2,2 – 3,5 

 

3,8 - 6 

 

3 - 4 

Carboidratos totais 

(Holocelulose), 

% base madeira 

 

69 - 72 

 

70 - 75 

 

70 - 72 

Pentosanas, 

% base madeira 

 

12,5 - 16 

 

17 - 19 

 

17 - 21 

Glucanas  

(principalmente 
celulose), 

 % base madeira 

 

45 - 55 

 

45 - 55 

 

45 - 55 

Xilanas, 

% base madeira 

 

10 - 14 

 

14 – 20 

 

16 - 22 

Grupos acetila, 

% base madeira 

 

2 - 3 

 

2,8 – 3,5 

 

4 - 5 

Ácido metil glucurônico, 

% base madeira 

 

2,5 – 4,2 

 

2,5 – 4,5 

 

3,5 – 4 
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Espécie E.urograndis E.globulus E.nitens 

Arabinanas, 

% base madeira 

 

0,4 – 0,7 

 

0,4 – 0,7 

 

- 

Galactanas, 

% base madeira 

 

1,2 – 2,1 

 

1,5 - 2 

 

- 

Mananas, 

% base madeira 

 

1 – 2,5 

 

1,1 – 2,5 

 

- 

Hemiceluloses totais, 

% base madeira 

 

18 - 24 

 

23 - 28 

 

27 - 33 

Cinzas minerais, 

% base madeira 

 

0,2 – 0,5 

 

0,3 – 0,7 

 

0,2 – 0,6 

Fonte: Celso Foelkel, 2009 

(http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf) 

 

          Existem inúmeras plataformas tecnológicas em ebulição e algumas 

com reais chances de sucesso. Outras sequer sairão das bancadas da 

academia. As coisas sempre aconteceram desse jeito. Durante quase uma 

década (anos 90’s), os pesquisadores criaram milhares de “sopas de 

letrinhas” ao estudarem sequências de branqueamento para as polpas 

Kraft de eucalipto. Ao final, não mais que três a cinco venceram a 

competição e as sopas são quase todas iguais em praticamente todas as 

fábricas de celulose Kraft branqueada de eucalipto. Pode ser que o 

mesmo ocorra com as biorrefinarias.  

 

          Uma coisa também é muito certa: não basta apenas se ter 

biomassa disponível. É preciso conhecê-la bem, avaliar suas 

potencialidades e descobrir quais as plataformas mais interessantes e 

rentáveis para essa biomassa. A combinação ideal envolve matérias-

primas, tecnologias, produtos e mercados. Caso falte algo, o fracasso 

estará garantido.  

 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT16_IndividualizacaoFibras.pdf
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          As tecnologias são vitais para que as biorrefinarias funcionem bem 

e gerem resultados. Caso não haja domínio de tecnologias vitais, o 

produtor de biomassa/madeira terá que se contentar com que lhe está 

disponível hoje: vender sua madeira para lenha, celulose e papel, carvão 

vegetal, painéis de madeira, etc. São utilizações consagradas que têm 

gerado caixa e resultados para os produtores rurais e empresários do 

setor. Porém distantes de todo o potencial que hoje se vislumbra para as 

biomassas das florestas plantadas. 

 

          Já que tudo depende de tecnologias produtivas e de processos 

industriais efetivos, o que se pode dizer a respeito deles? 

 

          Sabe-se que hoje já existem diversas rotas com chances de real 

sucesso. Alguns produtos podem até mesmo serem obtidos por diversas 

tecnologias, como é o caso do metanol e do etanol. Qual rota selecionar? 

Talvez uma - talvez outra – cada caso merece avaliações únicas e 

específicas, a serem realizadas por conhecedores das tecnologias, 

matérias-primas e mercados dos produtos a fabricar.  

         É muito provável que muitos produtos alardeados como 

oportunidades das biorrefinarias nunca venham a ser convertidos em 

escala industrial. “Estamos ainda em uma fase do tudo pode 

acontecer – até mesmo nada em algumas fábricas de celulose 

Kraft”. 

 

 
Ácido levulínico  - Produto potencial (ou não) para algumas biorrefinarias 
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          A maioria dos processos nas biorrefinarias visa a extrair e/ou a 

modificar a lignina, as hemiceluloses e a celulose. As ideias básicas são as 

seguintes: 

 

 Extração e purificação dos compostos para uso direto; 

 

 Produção de compostos do tipo “blocos de construção” (“building 

blocks”) para que possam ser empregados como matérias-primas 

para diversos procedimentos industriais (por exemplo: produção de 

derivados do ácido levulínico, que é um bloco de construção obtido 

de hemiceluloses). 

 

 

          Os blocos de construção são compostos que podem ser 

convertidos em outros (por polimerização, por esterificação, etc.). Um 

mesmo composto bloco pode servir para diferentes processamentos. A 

xilose, por exemplo, pode ser convertida em etanol, xilitol, furfural, etc.  

          A competição ocorrerá principalmente com mesmos tipos de 

produtos fabricados a partir do petróleo ou de outros materiais fósseis. 

Por exemplo, o gás combustível da gaseificação da madeira terá um 

adversário de muita competitividade que é o gás natural. O carvão 

vegetal e a madeira torrefeita enfrentam a competição às vezes perversa 

do carvão mineral fóssil. Portanto, enquanto os preços e as 

disponibilidades dos materiais fósseis forem competitivos, eles podem 

retardar ou até mesmo inviabilizar os processos de desenvolvimento e 

implementação de algumas rotas das biorrefinarias. 

         Entretanto, é preciso entender e desenvolver tecnologias 

competitivas. Dentre esses processos tecnológicos, os principais tipos que 

podem ser utilizados por biorrefinarias integradas à fabricação de celulose 

e papel são os seguintes: 

 

 Processos físico-químicos: englobam uma ampla utilização de 

técnicas variadas para extração e modificação de constituintes da 

biomassa, tais como: 
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 Prensagem para remoção de extrativos; 

 

 Compactação e adensamento da biomassa; 

 

 Solubilização e extração de constituintes por hidrólise 

ácida, hidrólise alcalina, solubilização por solventes 

orgânicos, etc.; 

 

 Destilação de condensados ou extratos para 

individualização de componentes em função dos pontos de 

ebulição; 

 

 Separação de materiais por diferenças de pontos de 

solidificação, cristalização, evaporação, etc.; 

 

 Separação de materiais por filtrações, inclusive 

membranas; 

 

 Precipitação de constituintes e separação por decantação, 

flotação ou filtração; 

 

 Purificação de componentes químicos; 

 

 Reações químicas para modificação ou ativação e posterior 

separação (oxidação, oxigenação, esterificação, 

eterificação, isomerização, etc.); 

 

 Reações de síntese química (por exemplo: síntese de 

Fischer-Tropsch). 

 

 

 Processos fermentativos ou enzimáticos: definem o que se 

denomina de rota bioquímica, com a utilização de enzimas pré-

fabricadas ou de leveduras especializadas para decomposição 

biológica de materiais complexos (por exemplo: açúcares, amido, 

etc.), convertendo os mesmos nos produtos desejados. Dentre 

esses processos podem ser enumerados: 
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 Sacarificação da biomassa; 

 

 Fermentação alcoólica de açúcares para produção de 

etanol de primeira ou segunda geração; 

 

 Fermentação anaeróbica de resíduos orgânicos para 

produção de biogás. 

 

 

 Processos de combustão e cogeração de vapor e eletricidade: 

queima direta da biomassa em caldeiras de força para produção 

simultânea de termoeletricidade e vapor. 

 

 

 Processos termoquímicos: consistem na decomposição da 

biomassa por atmosfera e aquecimento controlados para obtenção 

de diversos produtos que podem ser utilizados como combustíveis 

ou participar em outras rotas tecnológicas como insumos químicos 

(blocos de construção, inclusive de polímeros). Exemplos: bio-óleo, 

alcatrão, ácido pirolenhoso, gás combustível, gás de síntese, etc.  

 

Dentre os processos termoquímicos, os mais relevantes são: 

 

  Gaseificação da biomassa (resíduos de madeira, 

licor preto Kraft, etc.); 

 

 Pirólise rápida da madeira (produção de bio-óleo 

que pode ser utilizado como biocombustível ou para 

produção de biodiesel); 

 

 Carbonização da biomassa (para produção de 

carvão vegetal, alcatrão e ácido pirolenhoso); 

 

 Torrefação da madeira (para produção de gás 

combustível fraco e madeira torrada ou torrefeita para 

produção de péletes ou briquetes). 
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 Processos híbridos:  englobam alguns dos processos anteriores de 

forma sequencial ou conjuntamente aplicados. Exemplo: extração 

de hemiceluloses da biomassa, seguida por purificação para 

eliminação de contaminantes indesejáveis e posterior fermentação 

dos açúcares para produção de etanol. 

 

 

   
  Processos e rotas das biorrefinarias (Fonte: Colodette, 2008) 

 

 

As empresas de celulose e papel estão muito preocupadas com a 

diversidade desses processos, alguns muito distantes de seu nível de 

conhecimento e aplicação, como é o caso dos processos fermentativos. 

Essas empresas procuram entender cada processo de acordo com o nível 

de aderência em relação à sua situação presente, que é a produção de 

celulose e/ou papel e eletricidade/vapor.  

Elas procuram então dividir as tecnologias em: 

 

 Tecnologias que independem do processo de produção de 

celulose (exemplo: todas as aplicáveis aos resíduos florestais e 

aos resíduos orgânicos industriais); 

 

 Tecnologias aplicadas à madeira antes dela ser enviada ao 

processo de polpação Kraft (exemplo: extração de 

hemiceluloses dos cavacos); 
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 Tecnologias aplicadas aos licores e filtrados da fábrica de 

celulose Kraft (exemplo: extração de lignina, gaseificação do 

licor preto, extração de hemiceluloses, etc.); 

 

 Tecnologias aplicáveis sobre o produto celulósico (exemplo: 

produção de nanocelulose) 

 

 Tecnologias mistas: por exemplo: extração de hemiceluloses 

dos cavacos por auto-hidrólise, fracionamento de moléculas de 

hemiceluloses com base no peso molecular, uso das frações de 

baixo peso molecular para fermentação e obtenção de etanol, 

uso das frações de maior peso molecular para precipitação 

sobre a polpa para recuperação de rendimentos e melhoria nas 

resistências da mesma. 

 

          Outra maneira, talvez a mais importante de classificação, é quanto 

ao local de utilização dos produtos das biorrefinarias: 

 

 Uso dos produtos na própria fábrica de celulose e/ou papel 

para agregar mais valor ao próprio negócio celulósico-papeleiro, 

como seria o caso do gás de biomassa, do biogás da decomposição 

anaeróbica, da lignina combustível, do dimetil éter como 

combustível, etc.; 

 

 Venda dos produtos como matéria-prima para empresas 

parceiras localizadas nos arranjos produtivos próximos à fábrica 

âncora de celulose e/ou papel (por exemplo: o gás de síntese 

poderia ser produzido na fábrica de celulose e enviado para uma 

empresa química localizada nas vizinhanças da fábrica âncora); 

 

 Fabricação completa de derivados de biomassa pela própria 

empresa e posterior comercialização externa (exemplo: etanol 

celulósico, péletes e briquetes de biomassa, eletricidade, etc.). 

 

          As empresas de celulose Kraft de mercado estão relativamente 

cautelosas (e com razão) para mergulharem nesses novos negócios. 

Trata-se de uma mudança de paradigma muito grande para acontecer de 
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uma vez só, já que essas empresas são acostumadas com mercados de 

poucas “commodities” e não gostam de arriscar muito.  

 

          Até o momento, as expectativas do setor são mais otimistas em 

relação às rotas de extração de lignina, de compactação de material 

sólido florestal, de produção de eletricidade e de derivados de processos 

termoquímicos (como da gaseificação e da pirólise rápida da madeira) e 

de produção de nanocelulose a partir das polpas fabricadas. 

 

          A rota termoquímica tem-se mostrado muito efetiva para 

converter o carbono orgânico da biomassa em bioprodutos e 

biocombustíveis. A rota bioquímica é enxergada como mais complexa e 

ineficiente (gera muito gás carbônico e exige a participação de leveduras 

ou enzimas, complicadores novos a gerenciar).  

 

          Para praticamente todos os processos existem dúvidas e 

ansiedades, mesmo para os que estão em níveis mais avançados de 

aplicação prática e comercialização de produtos. Não há como se dizer 

que já existam tecnologias totalmente prontas e vitoriosas, de aplicação 

plena e universal. Existem diversas tecnologias disponíveis e capazes de 

gerar produtos de valor agregado, mas os mercados ainda estão em 

processo de desenvolvimento. É o caso da pirólise rápida, que consegue 

fabricar um produto maravilhoso que é o bio-óleo, mas esse mercado 

ainda é restrito. Mas as possibilidades são grandes, como o uso do 

mesmo na fabricação de biodiesel.  

 

          Enfim, as coisas vão acontecendo em velocidades que 

necessitariam de alguns aceleradores, como: políticas públicas, 

aquisições de produtos verdes pelos governos, parcerias mais fortes com 

outros tipos de indústrias, etc. 

 

          Acreditam os especialistas do setor que as tecnologias que tiverem 

aplicação direta para melhoria do desempenho das fábricas de celulose 

e/ou papel serão as primeiras a serem implantadas. Como já 

mencionamos, essas tecnologias devem agregar valor ao processo 

celulósico-papeleiro e não interferirem de forma negativa nos produtos 

centrais da fábrica de celulose/ papel. Dentre elas, podem ser destacadas 
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as seguintes plataformas tecnológicas, talvez nessa ordem de potencial 

implementação pelo setor de celulose e papel: 

 

1. Produção de eletricidade e vapor por cogeração para venda a 

terceiros de excedentes energéticos; 

 

2. Produção de metanol, “tall oil” e terebintina como subprodutos dos 

processos clássicos da fábrica; 

 

3. Peletização ou briquetagem de resíduos florestais; 

 

4. Gaseificação da biomassa florestal; 

 

5. Extração da lignina do licor preto para uso interno como combustível 

do forno de cal e desgargalamento do sistema de recuperação do 

licor; 

 

6. Pirólise rápida da biomassa florestal; 

 

7. Produção de biogás de resíduos sólidos orgânicos da fábrica com 

grandes chances de obtenção de recursos internacionais devido ao 

mercado de créditos de carbono; 

 

8. Produção de etanol celulósico; 

 

9. Produção de nano ou microfibras de celulose (Celulose 

microfibrilada); 

 

10. Produção de nanocelulose cristalina (Cristais de nanocelulose). 

 

 

          Em momentos subsequentes, é bem possível que o setor brasileiro 

de celulose e papel mergulhe em outras plataformas de negócios e 

produtos. Tão logo a tecnologia de etanol de segunda geração se torne 

tecnologicamente e economicamente viabilizada, porque não produzi-lo e 

vendê-lo? Não é a primeira das alternativas hoje, mas se acredita muito 

nela. 

 



105 
 

 
Novos caminhos para o setor de base florestal 

 

 

          Em diversos países do Hemisfério Norte, a biomassa está sendo 

vista como a libertadora do vínculo com o petróleo, já que nesses países 

existe dependência e muita preocupação com o futuro energético dessas 

nações. Para os dirigentes dos mesmos, a biomassa do setor de celulose 

e papel consiste em uma das grandes oportunidades para redução da 

escravidão com o petróleo. Caso esse setor se mobilize, ele poderá 

usufruir de vantagens e de diversos incentivos que estão sendo criados 

para as biomassas. Caso se coloque na postura de observador, terá 

menos riscos, mas também menos vantagens.  

         As vantagens que forem sendo conquistadas pelas empresas do 

Hemisfério Norte poderão abrir novas janelas e portas para as do 

Hemisfério Sul, entre as quais as competitivas empresas brasileiras. O 

mundo continua girando, é a lógica da economia e da história das 

civilizações.  

 

          Para efeito de apresentação a vocês de forma mais didática, 

procurei dividir as plataformas tecnológicas e discutir uma a uma. 

Consegui assim um conjunto composto de 14 plataformas tecnológicas 

que enxerguei como potenciais no momento ao setor de celulose e papel.  

 

          Existem inter-relações entre diversas dessas plataformas, e isso 

será debatido ao longo das próximas páginas. Todas as plataformas estão 

apresentadas do ponto de vista tecnológico e estratégico operacional.  

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 01: COMBUSTÃO DIRETA DA 

BIOMASSA PARA COGERAÇÃO DE ELETRICIDADE E VAPOR 

 

 
Caldeiras de biomassa existem e muitas:  

Em diversas idades tecnológicas 

 

 

          A venda de bioeletricidade ou energia elétrica derivada da 

biomassa tem sido uma alternativa bem aproveitada pelos fabricantes 

brasileiros de celulose de mercado. A bioenergia excedente no setor pode 

acontecer na forma de eletricidade e vapor. Entretanto, o mercado de 

vapor é escasso e para a geração de eletricidade, os fabricantes têm 

utilizado turbinas de condensação para se livrar do excesso de vapor.  A 

eletricidade é facilmente transferida ao “grid” elétrico nacional e existem 

mecanismos para permitir que isso ocorra. Já no caso do vapor 

excedente, alguma quantidade consegue ser vendida para empresas 

localizadas nos arranjos produtivos ao redor da fábrica âncora de celulose 

ou papel. Essas empresas podem também comprar eletricidade, mas a 

maior parte da eletricidade extra realmente tem destinação ao sistema 

elétrico nacional.      
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          A fabricação de celulose Kraft tem sofrido contínuas evoluções 

tecnológicas que minimizam as perdas de vapor, água, força, insumos 

químicos, etc. A eficiência energética sofreu evoluções tão significativas 

que essas fábricas mudaram de uma condição de demandadoras de 

eletricidade para uma posição de vendedoras da mesma. Há quatro 

décadas, uma fábrica de celulose era considerada “gigantesca” quando 

produzia 1.000 toneladas por dia desse produto. Hoje, como já vimos, 

uma fábrica estado-da-arte produz entre 4 a 6 vezes mais em uma única 

unidade industrial.  

 

          A opção brasileira tem sido, até o momento, a produção de 

celulose branqueada de mercado (Kraft e pré-hidrólise Kraft) a partir do 

eucalipto em fábricas não integradas da mais eficiente tecnologia. Nessas 

mega-fábricas de última geração tecnológica, têm ocorrido excedentes 

energéticos na queima do licor preto, que podem ser exportados para 

clientes externos. Os excedentes podem ser ainda maiores quando as 

fábricas instalam caldeiras de força alimentadas com a biomassa também 

excedente gerada na fábrica ou pelo setor florestal (casca, cavacos de 

madeira de dimensões inadequadas, lodos da estação de tratamento de 

efluentes, resíduos de colheita florestal, etc.). 

 

         A cogeração com biomassa de origem florestal é conhecida, 

dominada e não apresenta riscos tecnológicos. As tecnologias são fáceis 

de serem implantadas e operadas, além de disponíveis. Não há mistérios, 

podendo ser implantadas por empresas de todos os portes; porém 

também aqui escala de produção agrega maiores resultados. As fábricas 

de celulose sabem muito bem interligar as redes de energia das caldeiras 

de recuperação e de força, mantendo assim anéis de vapor e redes de 

distribuição elétrica, muito bem desenhadas e de alta eficiência.  

 

 

          Para que vocês tenham uma ligeira ideia do que tem sido a rápida 

evolução da eficiência energética das fábricas de celulose Kraft de 

eucalipto, está construída uma tabela comparando fábricas modernas 

desse setor com as fábricas de última geração tecnológica. 
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Produção, consumo e oferta de excedentes de bioeletricidade em fábricas 

de celulose Kraft de 1.500.000 adt/ano: 

 

 Fábricas 
modernas 

Fábricas estado-
da-arte 

Geração total de vapor pelo licor 

preto 

(GJ/adt) 

15 15 

Consumo vapor de processo 

(GJ/adt) 

11 10,5 

Vapor para eletricidade 

(GJ/adt) 

4 4,5 

Geração eletricidade (licor preto) 

(kWh/adt) 

800 900 

Geração de potência (licor preto) 

(MW) 

145 160 

Consumo eletricidade processo 

(kWh/adt) 

600 550 

Excedente eletricidade (licor preto) 
(kWh/adt) 

200 350 

Excedente de potência 

(MW) 

36 62 

Consumo óleo combustível forno de 
cal 

(kg/adt) 

 
35 

 
25-30 

Eventual geração extra de 

eletricidade em caldeira de biomassa 
(MW) 

 

60 

 

60 

Geração total eletricidade 

(MW) 

205 220 

Excedente para venda 
(MW) 

96 122 

Excedente para venda 

(kWh/adt) 

530 680 

% Excedente sobre geração total 47 55,5 
Caso a caldeira de biomassa seja maior, maior será o excedente para venda. 

Conversão de unidades: 1 MWh = 3,6 GJ 

 

          A margem de contribuição da eletricidade gerada pelo licor preto é 

bastante significativa, uma vez que o “licor preto excedente” tem sido 

considerado (embora erroneamente) como uma matéria-prima energética 

de custo zero. Quem costuma pagar a matéria-prima madeira que dá 
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origem ao licor preto nas fábricas Kraft tem sido o produto celulósico. O 

licor preto é gerado de qualquer maneira, quer se produza ou não a 

eletricidade para venda externa. Essa é uma forma simplista e 

inadequada de se apropriarem custos, mas é a que tem sido praticada 

por muitos empresários e empresas.  

 

          As fábricas de celulose de mercado de eucalipto são bastante 

eficientes energeticamente, com baixos consumos de vapor e de energia 

elétrica, a ponto de sobrarem significativos excedentes de bioenergia 

para comercialização externa. Atualmente, uma fábrica de celulose em 

última geração tecnológica pode disponibilizar entre 250 a 750 

kWh/tonelada de celulose seca ao ar, como já mencionado.  

 

          Apesar do enorme sucesso dessa plataforma tecnológica, ela 

poderá ser reduzida em disponibilidades, caso se opte por outros usos 

para a biomassa residual ou para o licor preto. Isso só será justificado se 

houver maior agregação de valor para essas novas plataformas de 

produtos das biorrefinarias. Entretanto, ficará sempre ao empresário a 

difícil decisão entre migrar de uma tecnologia conhecida e segura para 

outra de maior risco, mas com potenciais melhores resultados. Porém, as 

coisas não precisam acontecer de uma vez só – pode-se ir fazendo a 

transição de forma gradual e segura, para que os novos produtos 

mostrem o seu valor e possam ter esse fator de substituição aumentado.  

          As biorrefinarias ainda podem permitir que a oferta de bioenergia 

se diversifique ainda mais com a instalação de pirolisadores para 

produção de bio-óleo, geradores de biogás (metano) e gaseificadores de 

biomassa.  

 

          Desde que se tomem medidas de incentivo à geração e 

comercialização de bioenergia, as empresas do setor têm enormes 

possibilidades de crescimento de oferta dessas energias renováveis e 

mais limpas do que as obtidas de combustíveis fósseis.  

 

          Para fins de ampliação de conhecimentos sobre essa plataforma, 

sugiro as leituras de alguns de nossos capítulos em geração de 

bioeletricidade, vapor e calor a partir de biomassas florestais: 
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Capítulo de Livro: Utilização da biomassa do eucalipto para 

produção de calor, vapor e eletricidade. Parte 1: Biomassa florestal & 

florestas energéticas. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 43. 
239 pp. (2016) 

https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT43_Florestas_Energeticas_Eucaliptos.pd
f  (em Português)  

 

 

Capítulo de Livro: Utilização da biomassa do eucalipto para 

produção de calor, vapor e eletricidade. Parte 2: Geração de calor, 

vapor e eletricidade. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 44. 264 

pp. (2016)  

https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT44_Geracao_Calor_Vapor_Eletricidade.

pdf   (em Português)  

 

 

Capítulo de Livro: Utilização da biomassa do eucalipto para 
produção de calor, vapor e eletricidade. Parte 3: Resíduos florestais 

energéticos. C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 44. 235 pp. 

(2016)   

https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT45_Residuos_Florestais_Energeticos.pdf  

(em Português)  

 

 

======================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT43_Florestas_Energeticas_Eucaliptos.pdf%20%20(em%20Português) 
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT43_Florestas_Energeticas_Eucaliptos.pdf%20%20(em%20Português) 
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT44_Geracao_Calor_Vapor_Eletricidade.pdf
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT44_Geracao_Calor_Vapor_Eletricidade.pdf
https://eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT45_Residuos_Florestais_Energeticos.pdf
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 02: PRODUÇÃO DE PÉLETES & 

BRIQUETES DE BIOMASSA FLORESTAL 

 

 

 
Produtos de biomassa compactada 

 

 

          Os péletes e os briquetes são biocombustíveis lignocelulósicos 

sólidos, secos e prensados em forma de grânulos ou toretes, que servem 

como biomassa combustível para a geração de energia. Em sua forma 

comercial assemelham-se muito à ração animal (péletes), ou então a 

toretes secos (briquetes). Tanto os péletes como os briquetes podem ser 

produzidos a partir de diversos resíduos vegetais; entretanto os derivados 

de restos de madeira e florestais como galhos, cascas e madeira são os 

mais comuns. Podem também receber restos de materiais agrícolas, com 

de cascas de arroz, cacau e amendoim, palhas de cereais, etc. 

          Entretanto, a competição pela biomassa agrícola é grande, 

principalmente para produção de rações para o gado. 

          Apesar da grande variabilidade de composição, os péletes e 

briquetes apresentam a alta densidade e teores de seco como 

características em comum, possuindo formato geralmente cilíndrico, 

exceto os derivados de carvão vegetal, que são mais arredondados. Há 

briquetes que possuem formato prismático (quadrados e hexagonais em 

sua seção transversal).  

          O processo de fabricação e o tipo de matéria-prima usada ditam as 

formas e principalmente as dimensões dos pequenos cilindros, definindo 

também se é mais conveniente a produção dos péletes ou dos briquetes. 
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          As principais diferenças existentes entre os péletes e os briquetes 

estão na forma de fabricação e nas dimensões. Os briquetes são 

pequenos toretes cilíndricos com 4 a 15 cm de diâmetro e 10 a 50 cm de 

comprimento; enquanto os péletes possuem 0,5 a 1,8 cm de diâmetro e 

comprimento de até 5 cm. O que é certo é que os péletes são os produtos 

de menores dimensões, enquanto os briquetes são os de maiores.  

          No caso do uso da biomassa de resíduos florestais com alto 

grau de desuniformidade para fabricar esse tipo de 

biocombustíveis adensados, a recomendação é focar apenas nos 

briquetes, já que a peletização implicaria em converter a biomassa em 

partículas de granulometria bem menor, o que seria mais custoso e mais 

difícil, apesar de tecnicamente viável. Isso, porém, seria perfeitamente 

válido e aplicável no caso de se dispor de material fino, como a lignina 

extraída do licor preto. 

          Os briquetes são considerados biocombustíveis ecológicos (ou 

“lenha ecológica”); pois, além de serem produzidos a partir de resíduos e 

desperdícios da madeira e das florestas, são considerados recursos 

renováveis, agregando valor a um produto antes desprezado e muitas 

vezes descartado de forma até mesmo ambientalmente incorreta. 

          A utilização do briquete no mercado brasileiro é cada vez maior, 

sendo usado em: abatedouros, cerâmicas, cerealistas, cervejarias, 

fecularias, hospitais, hotéis, laticínios, lavanderias, metalúrgicas, 

panificadoras, pizzarias, além de tinturarias e de residências domésticas. 

Também existem oportunidades em inúmeras indústrias, em geral de 

pequeno e médio porte e localizadas em centros urbanos. 

 

          A densificação da biomassa através do processo de briquetagem 

consiste na compactação da biomassa (previamente secada) por elevadas 

pressões, o que provoca a elevação da temperatura do processo para 

mais de 100ºC. O aumento da temperatura colabora para a plastificação 

da lignina, o que conduz à adesão das partículas sem a utilização de 

produtos aglomerantes. Para que a aglomeração seja bem sucedida, é 

necessária uma quantidade de água nas partículas, algo entre 8% a 15% 

de umidade. Também é fundamental que o tamanho das partículas seja 

adequado à tecnologia sendo empregada. 
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          O poder calorífico varia de acordo com o tipo de matéria-prima e 

com a umidade dos briquetes.  

          No caso de briquetes produzidos com biomassa florestal de 

eucalipto, eles apresentam poder calorífico inferior entre 14 a 16,5 

GJ/tonelada (tal qual), dependendo do tipo de biomassa.  

          Em geral, a umidade do briquete de biomassa está por volta de 10 

a 12%, sendo que a densidade base peso absolutamente seco do torete 

sólido é de aproximadamente 1.000 a 1.100 kg/m³ sólido (ou 1.100 a 

1.225 kg na umidade de 10% por m³).  

          Isso ocorre em função da intensa densificação do material por 

fortíssima prensagem (150-180 MPa), em geral sem aditivação química 

alguma.  

          Já a densidade aparente dos toretes empilhados do briquete está 

em cerca de 650 a 750 kg absolutamente secos por metro cúbico de 

toretes “empilhados”, em função da disposição espacial dos mesmos. 

          Comparativamente à madeira ou à biomassa fragmentada e picada 

“in natura” a cavacos, que tem cerca de 130 a 200 kg secos/m³ como 

densidade aparente, pode-se concluir que a briquetagem definitivamente 

agrega densidade ao combustível e reduz seu espaço físico.   

          Corresponde a uma densificação entre 2,5 a 5 vezes em 

relação ao tipo de matéria-prima original fragmentada para 

compactação.  

          O briquete de biomassa florestal oferece uma energia potencial de 

9 a 12 GJ/m³ quando na forma “empilhada”.  

          Já a lenha de eucalipto, em geral queimada com cerca de 60% de 

consistência, apresenta uma densidade empilhada de 350 kg secos por 

metro cúbico estéreo (ou então, 585 kg a 40% de umidade).   

          O poder calorífico útil da lenha de eucalipto a 40% de umidade é 

de aproximadamente 10 GJ/tonelada tal qual. Para os 585 kg, teremos 

então uma densidade energética de 5,85 GJ/m³ empilhado (estéreo).   

         Trata-se de um valor correspondente à cerca da metade do que se 

obtém do briquete empilhado de biomassa.  
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          Entretanto, quando os briquetes são alimentados às fornalhas das 

caldeiras, o importante é a densidade energética em seu volume de 

material sólido.  

          A lenha tem uma densidade de cerca de 500 kg secos/m³ sólido 

(ou 835 kg tais quais) e o briquete aproximadamente 1.100 kg secos/m³ 

(ou 1.225 kg/m³ tais quais).  

          Logo, o briquete de biomassa em sua forma sólida tem uma 

densidade energética de aproximadamente 18 GJ/m³ sólido e a lenha a 

40% de umidade tem 8,35 GJ/m³ sólido.   

Exatamente como pregam os livros textos: os briquetes de biomassa 

podem ter o dobro ou um pouco mais que isso em relação à 

densidade energética da lenha de eucalipto. 

          Os briquetes de biomassa também demandam bastante energia 

em sua manufatura, quer térmica (para secagem) e elétrica (para 

fragmentações e prensagens, tanto na pré-secagem, como do briquete 

em sua confecção de formato e densificação).  

          Do valor da energia líquida que oferecem, os briquetes -

consomem entre 20 a 25% para sua produção. Ainda assim, o 

balanço é bem positivo, considerando que a produção envolve uma etapa 

importante de secagem da biomassa, onde é evaporada quase uma 

tonelada de água por tonelada de biomassa base seca.  

          Os briquetes de biomassa são demandantes em seu processo 

produtivo por uma matéria-prima limpa e com poucos resíduos minerais 

contaminantes. Mesmo assim, o teor de cinzas do briquete de biomassa 

florestal pode variar entre 2 a 8%, muito em função da composição e dos 

teores de cinzas dos diversos resíduos florestais (principalmente da casca 

das árvores) e de suas eventuais contaminações com terra.  Já o briquete 

de madeira tem teor de cinzas muito menor, entre 0,5 a 1%. 

          Um dos principais pontos negativos que os briquetes de resíduos 

florestais podem apresentar é a mistura de seus componentes. Essa 

desuniformidade exigirá adequações nas tecnologias e no preparo e 

especificações da matéria-prima. Caso isso não aconteça acontecerão 

variações nas qualidades dos biocombustíveis em termos de cor, 

higroscopicidade, grau de compactação, poder calorífico, etc. 
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          Já as vantagens atribuídas aos briquetes são inúmeras e estão a 

seguir relatadas: 

 Alto poder calorífico, pois se trata de combustível bastante 

seco e denso, mantendo a integridade e uniformidade de sua energia 
primária para liberação útil; 

  

 Regularidade nas dimensões que são padronizadas; 
 

 Regularidade térmica (densidade térmica uniforme e alta);  

 
 Combustão fácil e rápida; 

 

 Reduz o custo na geração de energia;  
 

 Menor geração de fumaças; 

   
 Fácil manuseio, transporte e menor espaço para 

armazenamento; 

 
 Possui aparência ecológica e é muito higiênico em sua 

estocagem e manuseio;  

 
 Ecologicamente correto por ser um produto renovável;  

   

 Produto industrializado, disponível o ano todo (não tem 
sazonalidades); 

  

 Pode ser associado na queima com outros biocombustíveis 
como lenha, péletes, etc.; 

 

 Não contem aglomerantes químicos ou preservantes 
perigosos; 

  

 Substituem outros combustíveis, inclusive os de origem fóssil, 

sendo assim um produto que transforma resíduos em produtos úteis 

para a sociedade. 
 

          Uma alternativa tecnológica promissora que tem surgido nos 

mercados consiste na produção de briquetes de biomassa torrificada ou 

torrefeita. Por torrefação entende-se uma pirólise simplificada, onde os 

briquetes são tratados em um forno com atmosfera não-oxidante a uma 
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temperatura de 220 a 280ºC. Alguns compostos mais facilmente 

degradados pelo calor se degradam e se liberam (hemiceluloses, 

extrativos, ácido acético, carboidratos simples, etc.) e formam um ar 

quente pobre em poder de combustão. Esse ar quente pode retornar para 

complemento de aquecimento na torrefação, gerando energia para 

aquecer o forno e continuar o processo sucessivamente. Na verdade, 

estamos produzindo um protótipo de carvão vegetal na forma de 

briquetes de biomassa torrada.  

 

          Os briquetes torrificados possuem maior teor de carbono fixo, são 

resistentes, densos, têm baixíssima umidade (menos de 5%) e 

concentram ainda mais a energia. Seu poder calorífico pode atingir 20 até 

24 GJ por tonelada tal qual, muito em função da elevação do teor de 

carbono fixo da biomassa torrificada e do baixo teor de umidade nos 

biocombustíveis dessa biomassa. Os rendimentos para a conversão da 

biomassa original em material torrificado variam entre 60 a 80%. Quanto 

menor o rendimento, maior a densidade energética do produto 

resultante, porém a perda de peso pode ser grande e desestabilizar a 

estrutura do biocombustível compactado. Trata-se de mais uma 

oportunidade interessante para converter os resíduos florestais em 

excelentes e eficazes biocombustíveis sólidos. 

 

          A compactação de resíduos florestais e de biomassa torrificada em 

briquetes pode ser uma das alternativas simples, mas seguras das 

biorrefinarias. Apesar da baixa agregação de valor e do potencial efeito 

na fertilidade e hidrologia dos solos florestais (caso não se tomem os 

devidos cuidados em sustentabilidade), não há dúvidas que essas 

tecnologias estão sendo atrativas para os investidores. Porém, os 

aspectos ambientais são críticos e precisam ser muito bem conhecidos, 

otimizados e respeitados.  

 

          Só se recomenda esse tipo de industrialização caso existam 

garantias de prevenção de efeitos negativos ao meio ambiente. Isso deve 

ser mais reforçado ainda com a possibilidade de que empresas adotem 

essa tecnologia em conjugação com a produção de biomassa florestal em 

plantios adensados de eucaliptos, para colheita entre 2 a 3 anos de idade. 

O que seria um terrível erro ambiental. 

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 03: OPORTUNIDADES DE 

BIOPRODUTOS A PARTIR DA CASCA DAS ÁRVORES 

 

 

 

 
 

 

          Além da utilização energética, as cascas das árvores podem ser 

matéria-prima para extração de bioprodutos. Cascas de árvores são 

comumente utilizadas para extração de resinas, polifenóis, taninos e 

quando compostadas geram biogás e composto orgânico para a 

agricultura.  

          A casca pode também ser matéria-prima para diversas rotas nas 

biorrefinarias, como para gaseificação da biomassa e pirólise rápida. Não 

apenas a casca limpa separada com cuidado das árvores pode ter 

utilizações nobres, mas também a casca suja separada nos processos 

industriais, em geral descartada como resíduo sólido industrial pelas 

fábricas de celulose.  

 

          A casca das árvores do eucalipto é uma fantástica fonte de 

inúmeros produtos. Sua química tem sido muito estudada, porém as 

utilizações industriais para ela têm sido restritas e insignificantes. 

Basicamente, a casca do eucalipto tem sido queimada como biomassa 

energética, ou eventualmente compostada, e nada mais. Todo seu 

potencial como matéria-prima industrial tem sido negligenciado, ou pouco 

desenvolvido tecnologicamente. Nem por isso, a casca tem sido 
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desprezada. Quando iniciei em 2005 a escrever o Eucalyptus Online 

Book, comecei exatamente com um capítulo todo dedicada à casca das 

árvores dos eucaliptos. Depois, em 2010, escrevi mais um capítulo, esse 

último sobre o resíduo “casca suja” das fábricas de celulose de eucalipto.  

 

          A casca das árvores do eucalipto oferece grande riqueza de 

produtos químicos que poderiam ser extraídos e utilizados em 

plataformas tecnológicas como matérias-primas. Os principais produtos 

que podem ser extraídos ou derivados das cascas são os seguintes: 

 

 Taninos hidrolisáveis; 

 

 Taninos condensados; 

 

 Ácido elágico; 

 

 Ácido fúlvico; 

 

 Ácidos fenólicos; 

 

 Ácidos graxos; 

 

 Terpenoides; 

 

 Flavonoides; 

 

 Extrativos lipofílicos; 

 

 Ácidos triterpênicos (betulínico, ursólico, oleanólico, etc.); 

 

 Esteróis; 

 

 Estilbenos; 

 

 Lignanas; 

 

 Tropolones; 
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 Açúcares fermentáveis (glucose, sacarose e frutose); 

 

 Cinzas minerais como nutrientes para o solo; etc. 

 

  

          Esses produtos químicos podem ser obtidos por extração com 

água quente ou por hidrólise com ácidos fracos, soluções cáusticas, 

solventes orgânicos, líquidos iônicos, etc.  

          A digestão da casca (desmedulada) pelo processo Kraft permite 

inclusive a produção de um tipo de celulose de mais baixa qualidade que 

a da madeira. Suas fibras podem estar presentes em muitas celuloses 

comerciais, em pequenas proporções, pelo fato de alguma casca sempre 

estar contaminando os cavacos de madeira.  

 

          A casca pode também ser utilizada em sua forma física como tal, 

apenas se alterando seu teor de umidade e a forma dos fragmentos ou 

partículas. Com isso, a casca pode ser utilizada para produção de: 

 

 Briquetes energéticos; 

 

 Painéis de madeira reconstituída, em geral do tipo OSB – “Oriented 

Strand Board”; 

 

 Chapas de fibras; 

 

 Isolantes térmicos e acústicos; 

 

 Material para jardinagem; etc. 

 

          Em pesquisa realizada na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz”, nosso amigo Dr. Juliano Bragatto provou a viabilidade da casca 

para produção de etanol de primeira e segunda geração, em um total de 

200 litros de etanol por tonelada de casca seca.  

          Entretanto, esse rendimento cai rapidamente pelo metabolismo 

dos açúcares solúveis (sacarose, glucose e frutose) pelas células ainda 

vivas da casca retirada das árvores.  
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          Outra expectativa grande é a para o uso da suberina da casca 

externa das árvores. A suberina é o principal componente do súber ou 

cortiça, sendo que sua ocorrência varia muito conforme a espécie 

florestal.  

          Algumas espécies de Eucalyptus  costumam renovar suas cascas 

externas todo ano, eliminando tiras de casca externa conhecidas como 

ritidomas. Essas cascas liberadas embelezam as árvores de espécies 

como E. grandis, E. globulus, E. saligna, E. viminalis; porém reduzem a 

oferta de suberina para usos industriais.  

          Outras espécies não perdem casca externa, apresentando 

significativas quantidades de súber em espessas cascas. É o caso do E. 

paniculata e E. robusta.  

 

         
Cascas e cascas de eucaliptos 

 

 

          A suberina é um interessante e potencial material para ser 

utilizado na produção de polímeros. Ela pode ser fracionada em 

monômeros simples e esses podem ser convertidos em produtos mais 

nobres como poliéster e poliuretanos.  

          A despolimerização da suberina pode ser feita através de hidrólise 

alcalina, o que permite obter diversos tipos de ácidos graxos. Esses 

ácidos podem ser polimerizados em condições controladas e inclusive 

com derivação química.  
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          Para fins de ampliação de conhecimentos sobre essa plataforma, 

sugiro as leituras de alguns de nossos capítulos em geração de 

bioeletricidade, vapor e calor a partir de biomassas florestais: 

 

 

Capítulo de Livro: Casca da árvore do eucalipto: Aspectos 

morfológicos, fisiológicos, florestais, ecológicos e industriais, 

visando à produção de celulose e papel. C. Foelkel. Eucalyptus Online 

Book. Capítulo nº 01. 109 pp. (2005)  

https://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf  (em Português)   

 

 

Capítulo de Livro: Resíduos sólidos industriais do processo de 

fabricação de celulose e papel de eucalipto. Parte 04: Casca suja. 

C. Foelkel. Eucalyptus Online Book. Capítulo 21. 100 pp. (2010)  

https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf  (em 
Português) 

 

 

 
 

 

======================================== 

https://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_casca.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT21_CascaSuja.pdf
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 04: PRODUÇÃO DE BIOGÁS E DE 

BIO-HIDROGÊNIO POR PROCESSOS FERMENTATIVOS 

ANAERÓBICOS 

 

 

 
Lodos orgânicos – Matérias-primas viáveis para geração de biogás 

 

 

          O biogás é um biocombustível bastante eficiente e conhecido da 

sociedade. Uma de suas formas de produção consiste na fermentação 

anaeróbica de biomassa orgânica. Alguns microrganismos especializados 

em ambientes pobres em oxigênio degradam a matéria orgânica para 

obtenção da energia que necessitam. Ao fazer isso, liberam como resíduo 

um gás rico em metano (CH4) e gás carbônico (CO2). A purificação desse 

gás pode aumentar a concentração do metano e se produzir um 

biocombustível bastante interessante.  

          Esse biogás pode ser queimado no próprio local de geração, ou ser 

enviado para queima até certas distâncias. Em ambos os casos, é uma 

fonte barata e interessante de biocombustível.  

 

          A grande vantagem da produção do biogás é que ele não tem 

contato com o oxigênio molecular, logo não se perdem calorias por 

queima da biomassa. Todo o oxigênio presente no gás carbônico é de 

origem da própria biomassa sendo degradada biologicamente.  
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          As bactérias e outros microrganismos anaeróbicos são 

responsáveis por essa degradação, sobrando ao final um húmus orgânico 

e o biogás. O húmus pode ser usado na agricultura ou jardinagem. 

 

          Existe um grande número de microrganismos capazes de fazer 

essa decomposição, sendo muito amplas as condições em que ocorre 

essa degradação da matéria orgânica (condições mesófilas entre 35 a 

45ºC e termófilas entre 50 a 60ºC).  

          O biogás pode ser obtido em condições controladas em 

biodigestores domésticos, rurais e industriais, que variam em dimensões 

e em qualidade tecnológica. 

 

          Essa tecnologia já é plenamente dominada e oferecida por 

inúmeros fabricantes desses equipamentos e sistemas de geração, desde 

instalações pequenas até as de grande porte para estações de tratamento 

de lixo de municipalidades e empresas com grande disponibilidade de 

poluentes orgânicos.  

 

          Na sua origem, o biogás possui entre 50 a 65% de metano, mas 

após secagem, dessulfurização e remoção do gás carbônico, em 

instalações de absorção do mesmo, pode-se converter em um energético 

muito viável para venda.   

          Atualmente, o metano do biogás pode ser obtido por tecnologias 

estado-da-arte, porém o biogás como tal pode ser facilmente produzido 

até em biorreatores caseiros. É muito comum a produção de biogás em 

pequenas propriedades rurais, muitas vezes a partir de esterco animal 

(suínos, frangos, etc.) e restos agrícolas. 

 

          Nas fábricas de celulose e papel, toda matéria orgânica residual, 

úmida, e até mesmo suja, pode vir a se constituir em matéria-prima para 

alimentar biodigestores de biogás.  

 

          Dentre elas, podem ser citadas: lodos de tratamento de efluentes, 

resíduos florestais, lodo do papel, cascas sujas, resíduos dos 

restaurantes, etc. Pode-se ainda associar aos restos das fábricas, outros 

resíduos, como resíduos urbanos orgânicos, restos de culturas agrícolas, 

etc.  
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          O biogás pode ser utilizado nas próprias fábricas de celulose ou 

papel em turbinas a gás ou em motores de ciclo combinado (CCP – 

“Combined Cycle Power”). A eletricidade gerada pode ter uso no local ou 

disponibilizada para consumo de terceiros nas proximidades.  

 

          Os principais desafios tecnológicos para o aperfeiçoamento da 

tecnologia do biogás são os seguintes: 

 

 Aumento da densidade energética do combustível; 

 

 Desenvolvimento de meios de transporte para longe do 

local de geração; 

 

 Centralização de produção e aumento de escala; 

 

 Inclusão do biogás no “grid” de oferta de gás nas grandes 

cidades; 

 

 Utilização do biogás em veículos; 

 

 Queima do biogás junto ao gás natural em turbinas e 

motores a gás. 

 

         Outro processo que está em plena ascensão é a produção de bio-

hidrogênio a partir da decomposição anaeróbica. Em condições de 

anaerobiose, o hidrogênio se forma em uma fase inicial da decomposição, 

mas é convertido em metano conforme a reação denominada de 

metanogênese hidrogenotrópica. 

 

 

4 H2 + CO2 ------------------> CH4  + 2 H2O 

 

          Para se obter o bio-hidrogênio e não o metano deve-se prevenir a 

ocorrência da reação de metanogênese a partir do hidrogênio.  
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          O metano também é formado a partir do ácido acético, conforme a 

reação: 

 

C2H4O2 ----------------------->  CO2  +  CH4 

 

 

          O ácido acético é muito presente durante a decomposição da 

matéria orgânica. Para que se obtenha hidrogênio e não metano, deve-se 

orientar para que ocorra outra reação durante a anaerobiose: 

 

 

C2H4O2  + 2 H2O  -----------------------> 2 CO2  + 4 H2  

 

          Os arranjos tecnológicos podem favorecer que ocorra inclusive a 

presença de metano e hidrogênio no biogás.  

 

 

          O bio-hidrogênio é um combustível muito versátil, limpo, leve e de 

altíssima densidade energética. Ele tem muito baixo peso molecular (2 

gramas) para o mesmo volume de outros gases (22,4 litros nas condições 

normais de temperatura e pressão).  

          Quando o hidrogênio queima origina vapor de água e não tem 

resíduos tóxicos ou poluentes. Também não é um gás de efeito estufa. 

Por essa razão o interesse em se ter o mesmo como uma alternativa de 

produção na digestão anaeróbica.  

 

 

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 05: PRODUÇÃO DE 

TEREBINTINA, “TALL OIL” E METANOL EM FÁBRICAS DE 

CELULOSE KRAFT 

 

 

 
“Tall oil” purificado 

 

 

 

          Curiosamente, apesar de haver muito interesse pelas 

biorrefinarias, as fábricas de celulose Kraft não se preocuparam até o 

momento em melhorar a qualidade de alguns de seus subprodutos hoje 

obtidos em muitas delas. Caso isso acontecesse, esses produtos 

poderiam ter usos mais nobres do que a mera queima no forno de cal, ou 

nas caldeiras.  

          Estamos nos referindo à terebintina, ao “tall oil” e ao metanol. 

Esses produtos são obtidos em especial em fábricas que utilizam madeira 

de coníferas, porém o metanol é comum também em fábricas que 

processam o eucalipto.  

 

          O “tall oil” e a terebintina se originam como derivados das resinas 

presentes nas madeiras de coníferas.  Das mesmas resinas, extraídas das 

árvores, podem ser produzidos o breu e a terebintina. Logo, a extração 

desses produtos a partir de resíduos do processo Kraft tem forte 

competidor nos produtos mais puros produzidos a partir das resinas 

extraídas do mesmo tipo de árvores por técnicas de resinagem. 
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          O metanol em geral é queimado nas fábricas Kraft, como fonte de 

bioenergia. O mesmo destino é dado para a terebintina, que infelizmente 

encontra como adversária nos mercados externos à fábrica a terebintina 

mais pura e isenta de odor, que é aquela obtida pela destilação da resina 

extraída dos Pinus.   

 

          O “tall oil” já tem um universo mais amplo para utilizações, mas os 

investimentos necessários para lhe dar usos mais nobres acabam sempre 

ficando para depois nas fábricas. Por isso, também é comum a queima do 

mesmo, ao invés de se processar ao seu fracionamento para obtenção de 

diversos produtos mais valiosos. 

 

 

 
Sobre a terebintina sulfatada 

 

          A terebintina extraída como subproduto da indústria de celulose e 

papel, mais especificamente do processo de polpação Kraft de coníferas, 

até recentemente era considerada como sendo resíduo e eliminada 

através da queima dos gases voláteis liberados do licor preto. Entretanto, 

com a crescente preocupação ambiental (eliminação de maus odores na 

atmosfera) e problemas com potenciais explosões desses subprodutos 

voláteis e de alto poder calorífico, tem ocorrido uma tendência de se 

extraí-los para uso controlado.  

         Esses gases voláteis são inflamáveis em elevadas concentrações, 

comprometendo a segurança fabril. Com isso, as tecnologias mais 

modernas incluem a extração da terebintina, que pode ser refinada e 

vendida como matéria-prima de outras indústrias químicas, gerando 

renda extra e destino ambientalmente correto para esse produto. Mesmo 

que não haja mercado e venda externa, essa separação pode ser feita e a 

terebintina chamada sulfatada pode ser usada como um combustível de 

forma segura e controlada. Isso agrega segurança ao processo e menor 

impacto ambiental. 

          Os principais componentes da terebintina sulfatada são os 

terpenos e os terpenóides, em especial o alfa-pineno e o beta-pineno, os 
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quais são extraídos e utilizados como solventes para a fabricação de óleo 

de pinho e para o emprego como matéria-prima de inúmeros produtos de 

higiene, cosméticos e muitas outras utilizações. A purificação e 

fracionamento da terebintina sulfatada permite obter diversos 

subprodutos para a indústria química. 

          Muitas das propriedades medicinais e antissépticas da terebintina 

extraída das resinas são hoje cientificamente comprovadas. Alguns de 

seus componentes são usados como descongestionantes nasais, também 

sendo empregados em diversos detergentes e produtos de limpeza 

caseira. Compostos derivados da terebintina também podem ser 

aproveitados como solventes para a fabricação de tintas, adesivos, 

vernizes e ceras especiais para a proteção de móveis e sapatos. 

          A terebintina também é largamente utilizada para a fabricação de 

resinas de politerpenos, pois uma elevada gama de polímeros de baixo 

peso molecular podem ser obtidos do alfa-pineno e do beta-pineno, suas 

misturas ou suas polimerizações. Essas resinas podem servir de matéria-

prima também para a fabricação de papéis e também na produção de 

alguns inseticidas.  

          O principal uso da terebintina das resinas extraídas das árvores é 

o óleo de pinho, conhecido por todos na sociedade, pela sua ampla faixa 

de utilizações, e por seu aroma. 

          A terebintina sulfatada é um dos tipos que vem ganhando mais 

relevância e estudos para a sua utilização, principalmente pela 

disponibilidade nas fábricas de celulose de coníferas e pela versatilidade 

de uso que seus terpenos oferecem. Esses terpenos são relevantes 

compostos intermediários de outros compostos e ponto de partida na 

fabricação de inúmeros produtos farmacêuticos, químicos ou alimentícios. 

 

          Existe ainda uma terebintina derivada do processo sulfito, a qual é 

extraída e recuperada quando se utiliza o processo sulfito para polpação 

de madeira de coníferas. O seu terpeno principal é o p-cimeno, havendo 

diferenças mais acentuadas na sua composição com relação às outras 

terebintinas.  
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          Já a terebintina sulfatada bruta ("crude sulfate turpentine") é 

extraída ao longo do processo de polpação kraft da madeira. Durante 

esse processo, a terebintina existente no vapor que sai do digestor de 

cozimento dos cavacos da madeira de coníferas é recuperada através de 

sua condensação em diferentes pontos de condensação. Essa terebintina 

pode ser produzida e disponibilizada em grandes quantidades, pois não é 

utilizada na fabricação da celulose. Contudo, ela apresenta um elevado 

odor de enxofre residual causado pelo sulfeto do processo de cozimento. 

Para a extração dos compostos de enxofre orgânico há a necessidade de 

se fazer a refinação da terebintina Kraft via destilação ou através de 

tratamento químico. Essa terebintina sulfatada costuma ser constituída 

majoritariamente por alfa-pineno (60-85%), beta-pineno (mais de 10%), 

canfeno (4-15%), etc. 

          A principal forma de separação da terebintina é através da 

destilação e condensação. A recuperação da terebintina pode ser dividida 

em três etapas principais: primeiro há a separação dos componentes da 

terebintina dos cavacos de madeira durante o cozimento; depois a 

terebintina extraída dos gases volatilizados da digestão é processada por 

condensação e destilada para a separação e remoção de seus principais 

terpenos (alfa e beta-pineno); posteriormente, esses são preparados para 

a venda: o beta-pineno prontamente após sua destilação, enquanto que o 

alfa-pineno é convertido em óleo de pinho em processamentos adicionais. 

          A destilação da terebintina sulfatada é um processo realizado em 

fases distintas para que o fracionamento dos seus diversos terpenos 

ocorra de forma adequada para venda e uso industrial subsequente.  

          Caso a terebintina seja perdida, tanto para a atmosfera como para 

os efluentes líquidos, pode haver problemas ambientais sérios a serem 

mitigados. No ar, a terebintina sulfatada corresponde a substâncias de 

mau odor e nas águas ela pode elevar a DBO, aumentando a proliferação 

de algas e consequentemente diminuindo o oxigênio no meio aquático. 

Em caso de estações avançadas para tratar os efluentes, a terebintina 

trará uma maior carga de DBO a se tratar.  

          Por todas essas razões, torna-se interessante recuperar a 

terebintina no processo Kraft e fazer isso com muita qualidade nas 

operações. 
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Sobre o “tall oil” 
 

          O "tall oil" é um subproduto da produção de celulose Kraft com 

espécies de Pinus e outras coníferas. Ele é encontrado e extraído do licor 

residual do cozimento Kraft. Esse subproduto foi inicialmente obtido em 

escala laboratorial durante a polpação alcalina da madeira de coníferas na 

Europa, sendo que os primeiros dados de sua extração e consequente 

exploração comercial datam do ano 1901, na Suécia. Dessa forma, a 

origem do nome vem do idioma escandinavo “tallojja”, significando óleo 

de pinho; porém, esse não deve ser confundido com o terpineol extraído 

da folha dos pinheiros. Ambos os produtos são substâncias bastante 

distintas, apesar de proverem da mesma fonte (as pináceas).  

          No Brasil, por já existir no mercado outro tipo de “óleo de pinho”, 

quando o "tall oil" começou a ser comercializado, seu nome de origem 

“tall oil” foi aceito e se popularizou. O mesmo também ocorreu em outras 

partes do mundo como na Finlândia, Estados Unidos, Canadá, Suécia, 

Noruega, entre outros. Apesar do processo de separação do "tall oil" ser 

simples, diversas empresas brasileiras ainda não o realizam. Talvez isso 

se deva à escala de fabricação, pois algumas fábricas de celulose Kraft de 

fibra longa no Brasil são de porte médio ou pequeno para os padrões 

atuais de produção. 

         Logo após a sua extração do licor preto, obtém-se o "tall oil bruto 

ou cru", uma substância bastante viscosa, de coloração escurecida 

(amarela-preta) e com odor Kraft bastante característico. É considerado 

um dos óleos de resina mais baratos do mercado, pois é um produto 

gerado industrialmente, não dependendo de intempéries climáticas e do 

solo para tanto, mas sim da produção de celulose nas fábricas Kraft.  

          Na verdade, quando falamos de "tall oil", estamos falando não de 

um óleo, mas de uma espécie de sabão reprecipitado, formado pelas 

reações da soda cáustica com os ácidos graxos e resinosos presentes na 

madeira do Pinus. Esses sabões costumam espumar e formar uma nata 

na superfície dos licores armazenados nos tanques de licor preto, daí 

serem também conhecidos como "sabão de espuma". Somente pela sua 

reprecipitação, decantação e/ou purificação (destilação) é que podemos 
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dar ao "tall oil" uma condição comercial competitiva e mercadológica 

como um óleo ou resina recuperada para inúmeras finalidades. Caso isso 

não seja, feito, o material extraído é simplesmente convertido em um 

biocombustível para ser queimado no forno de cal. 

          O rendimento e a composição do produto podem variar para cada 

fábrica. Esses são influenciados pela quantidade de extrativos na 

madeira, pela sua qualidade, espécie e tempo de estocagem da madeira 

antes do cozimento para fabricação de celulose Kraft. O rendimento de 

"tall oil" varia entre 25 a 50 kg/tonelada de celulose. 

          O Brasil produziu cerca de 2,5 milhões de toneladas de celulose 

Kraft de Pinus em 2021, observando-se um potencial para ser importante 

produtor de "tall oil". Tanto é verdadeiro esse potencial, que desde 2009, 

um dos maiores fabricantes de celulose Kraft de Pinus no Brasil, a 

empresa Klabin, anunciou e logo depois introduziu uma planta industrial 

de recuperação de "tall oil" para uso energético em sua fábrica de 

celulose e papel no Paraná. 

          Os constituintes básicos do "tall oil bruto" são: breu, 

insaponificáveis, ácidos resinosos, ácidos graxos, álcoois graxos, 

hidrocarbonetos alcalinos e derivados. Uma das principais características 

do "tall oil bruto" é a elevada acidez, que varia de 145 a 180 mg KOH/g.  

          O "tall oil" também pode ter suas propriedades alteradas através 

do processo da destilação e refinação, o qual gera uma resina muito 

semelhante ao breu. A refinação é necessária para purificar o "tall oil", 

extraindo dele os resíduos de licor preto, impurezas, etc. Já a destilação é 

aplicada para separar seus constituintes.  

          No processo de purificação fracionada, obtêm-se produtos 

diferenciados. Os óleos separados de forma fracionada possuem distintas 

constituições. O mais leve é pobre em ácidos resinosos; contrariamente, 

o mais viscoso e escuro possui maiores concentrações desses ácidos. O 

que sobra do processo de refinação do "tall oil bruto" é chamado de 

"piche-sulfato" ou “tall oil pitch”, tendo como principais componentes: 20-

50% de ácidos resinosos, 15-30% de ácidos graxos, 20-30 % de 

insaponificáveis. Esse piche pode inclusive ser usado como fonte de 
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energia pela sua queima em caldeira, caso não se tenha desenvolvido na 

região um mercado para ele. 

          Existem, portanto, vários tipos e resultantes da destilação do "tall 

oil bruto", os quais levam a variações nas propriedades químicas, cor e 

outras características dos produtos purificados.  

         Há uma grande diversidade de usos para o "tall oil bruto", tais 

como: fabricação de sabões, detergentes, desincrustantes, tintas, lacas, 

vernizes, emulsões de cola de asfalto, óleos aglomerantes, graxas e 

lubrificantes, plastificantes, para a fabricação de borracha sintética, etc. 

         Algumas utilizações do "tall oil destilado" se assemelham às do "tall 

oil bruto", também sendo destinados para a fabricação de sabões, 

detergentes, lacas, vernizes, tintas gráficas, esmaltes, emulsões, aditivos 

de óleos lubrificantes, fabricação da borracha sintética, colas, entre 

outros, sendo alguns usos mais nobres. A destilação dá características 

mais uniformes e maior pureza aos produtos separados.  

          A sobra de piche-sulfato também pode ser usada em indústrias na 

composição de óleos mistos, para areias de fundição, para produção de 

tintas gráficas, para fabricação de colas, tintas, lacas, aglutinantes de 

cimento e asfaltos, entre outros.  

          O "tall oil" substituiu em larga escala a resina natural, o piche e a 

oleoresina utilizados para impermeabilização da madeira na indústria 

naval. Isso principalmente devido ao preço economicamente mais 

acessível. 

          A recuperação do "tall oil" pelas empresas pode proporcionar 

vantagens econômicas e ambientais. O "tall oil" é um produto 100% 

natural e renovável. É ainda biodegradável, sendo um produto ideal para 

obtenção de energia limpa, graças às suas elevadas propriedades 

caloríficas, além de apresentar disponibilidade garantida no mercado. 

          Outro fator favorável nos mercados é com certeza o seu preço e o 

seu custo de fabricação. O "tall oil" é considerado um óleo de baixo preço 

nos mercados. Com o aumento do preço do petróleo, muitas empresas de 

celulose estarão substituindo suas matrizes energéticas e adotando 
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tecnologias para a substituição de energia derivada do petróleo em parte 

pelo "tall oil".  

          Entretanto, os preços baixos do "tall oil", apesar de favoráveis 

para quem compra, podem ser desfavoráveis para quem o produz. Isso 

se explica pelo fato de que os custos dos investimentos em novas 

tecnologias podem demorar a serem amortizados, caso a indústria queira 

vender o produto. De acordo com a finalidade empregada, alguns 

especialistas do setor de celulose acreditam que com o aumento da 

produção de "tall oil" poderá haver oferta em excesso, baixando ainda 

mais o seu preço no mercado. Entretanto, a utilização interna como fonte 

de energia tem-se mostrado muito potencial. Um aspecto econômico que 

é levado em conta para a produção do "tall oil" é o custo do petróleo. 

Conforme ele se tornar mais caro, pode favorecer a atratividade 

econômica do "tall oil" como seu substituto para geração de energia. 

          Alguns pontos negativos se referem à qualidade do "tall oil": há 

um crescente aumento da produção de celulose Kraft de misturas de 

madeira de Pinus com madeiras de folhosas, como as de eucalipto, as 

quais não possuem resina nem ácidos graxos ideais para a produção de 

"tall oil". Isso vem diminuir sua produção futura e sua qualidade.  

          Infelizmente, ainda há um grande ponto negativo, que é a falta de 

conscientização e incentivos na indústria que possam valorizar ainda mais 

a recuperação do "tall oil", não só no Brasil, mas também em outras 

partes do mundo.  

 

Sobre o metanol 

 

 

          O metanol se forma na digestão da madeira e se acumula no licor 

preto e nos gases não condensáveis da evaporação desse licor. Ele se 

forma durante a polpação Kraft através das reações de desmetilação da 

lignina, pelos íons hidroxila (OH-) e por reações de hidrólise dos grupos 

metil glucurônicos das xilanas.  
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          O metanol é o principal composto orgânico volátil que se encontra 

no licor preto e em condensados da evaporação desses licores nas 

fábricas Kraft. O metanol é possível ser recuperado, podendo servir como 

combustível ou como produto de venda para a indústria química. Hoje já 

existem inúmeras unidades de recuperação de metanol em fábricas de 

celulose Kraft. Ele pode ser extraído da destilação e posterior 

condensação, a partir dos condensados da evaporação.  

          Esse metanol é considerado como sendo fonte natural e renovável 

e a sua recuperação reduz as emissões desse composto pelas indústrias 

de celulose e papel.   

          Diversas fábricas brasileiras de celulose Kraft possuem instalações 

para recuperação de metanol de seus circuitos de gases não 

condensáveis. O metanol assim extraído pode ser utilizado como 

combustível auxiliar em caldeira de força ou no forno de cal, ou 

comercializado para a indústria química, se purificado de forma 

adequada.   

          As quantidades que podem ser recuperadas variam entre 5 a 15 

kg/adt de celulose, o que não deixa de ser algo significativo, pelas 

dimensões das fábricas mais recentes. 

 

 
 

Fonte da Imagem: 

https://www.valmet.com/insights/articles/up-and-running/new-

technology/VPMethanol/ 

======================================== 

https://www.valmet.com/insights/articles/up-and-running/new-technology/VPMethanol/
https://www.valmet.com/insights/articles/up-and-running/new-technology/VPMethanol/
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 06: PRODUÇÃO DE 

NANOCELULOSES 

 

 

 
Diversos tipos de nanocelulose (Fonte: Samir, 2006) 

 

 

          A celulose é um composto único em propriedades e qualidade. 

Além de ser uniforme em composição, e com longas cadeias, tem regiões 

com comportamento cristalino e outras de caráter amorfo. Uma 

singularidade única entre os constituintes dos seres vivos. Seria 

necessário um livro (ou uma enciclopédia) para se falar sobre a celulose e 

suas vantagens e oportunidades.  

 

          Para simplificar e orientar o direcionamento para essa seção, 

pode-se dizer que a celulose como composto químico mostra as seguintes 

características essenciais: 

 

 Composto natural e renovável; 

 

 Composto biodegradável; 

 

 Composto hidrofílico (compatibilidade com a água); 

 

 Compatibilidade com outros compostos orgânicos e não orgânicos; 

 

 Regularidade e estabilidade química; 

 

 Reatividade de seus grupos terminais; 

 

 Arranjo espacial em fibrilas e resistência enorme das mesmas; 
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 Degradabilidade química variável conforme o meio químico (ácido 

ou alcalino); 

 

 Composto com regiões amorfas e cristalinas; 

 

 Mais abundante composto orgânico na Natureza. 

 

          Essas características da molécula impactam de forma muito 

positiva o desenvolvimento de materiais fibrosos com alto teor desse 

carboidrato. Os principais destinos dados às polpas celulósicas têm sido a 

fabricação de papel, de derivados químicos de celulose (polpas solúveis 

para produção de acetato de celulose, viscose, nitrato de celulose, 

carboximetil celulose, etc.) e polpas fofas (“fluff pulps”) com fins 

absorventes. 

 

          A busca de novos produtos para a indústria de celulose foi 

acelerada com a introdução dos conceitos de biorrefinarias. Ao invés de 

focar os poucos produtos tradicionais, as fábricas de celulose abriram 

seus pacotes de inovação para buscar multiprodutos.   

 

          No que concerne aos desenvolvimentos com as fibras de celulose, 

as primeiras iniciativas consistiram no fracionamento das polpas pelas 

dimensões das fibras e fibrilas. Isso passou a oportunizar produtos 

diferenciados nos mercados e com maior agregação de valor (polpas 

isentas de finos, polpas com altíssimo “coarseness”, etc.). 

 

          Pesquisas tecnológicas mais recentes em nanotecnologias 

vislumbraram novas oportunidades para as moléculas e para as fibrilas de 

celulose.  

          As nanotecnologias são setores da ciência e da tecnologia que se 

dedicam a desenvolver produtos de dimensões microscópicas, ao nível de 

nanômetros (1 nm = 10-9 m). Não é difícil se converter as polpas de 

celulose em partículas de dimensões nanométricas (nanopartículas). Com 

isso, podem ser criados nanoprodutos a partir das moléculas e das fibrilas 

de celulose, tudo começando pela degradação ou fragmentação das 

paredes das fibras celulósicas (ou polpas). 
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          As pesquisas laboratoriais desenvolvidas no tema permitiram se 

criar dois grandes grupos desses materiais, com excepcionais qualidades 

e viáveis para utilizações em inúmeros produtos para a sociedade. Apesar 

de ambos serem referidos como nanocelulose, há diferenças importantes 

entre os grupos: 

 

 Produtos nanométricos em forma de esferas, bastões e pequenos 

cristais de celulose (“wiskers”, “nano-rods”, nanocristais); 

 

 Produtos ligeiramente maiores e de comprimento mais longo, mas 

ainda dentro das escalas nanométricas, assemelhando-se mais às 

fibrilas ou géis, e, por isso mesmo, denominados de celulose 

microfibrilada ou nanofibrilada (“microfibrilated cellulose” ou 

“nanofibrilated cellulose”). 

 

          Os processos de produção desses dois tipos de materiais são 

bastante distintos, bem como os usos dados a eles. Entretanto, as 

propriedades desses dois grupos são absolutamente notáveis. Além disso, 

a ciência trabalha muito rápido para desenvolver modificações de 

superfície para esses nanoprodutos, podendo alterar cargas superficiais, 

alterar hidrofilicidade ou condutividade, classificar os mesmos por 

dimensões, etc. 

 

           As principais utilizações industriais desses grupos de produtos são 

as seguintes: 

 

 Adesivos e ligantes; 

 Dispersantes; 

 Cargas de dimensões controladas e de altíssima rigidez e 

resistência ao colapso; 

 Espessantes para cosméticos, alimentos, fármacos, etc.; 

 Membranas e filmes barreira; 

 Polímeros reforçados; 

 Membranas curativas; 

 Compósitos com outros materiais (plástico, resinas, etc.); 
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 Capacitores, baterias, etc.; 

 Aerossóis; 

 Espumas com amido; 

 Não tecidos; 

 Revestimentos de papel e tintas; 

 Filmes barreiras; 

 Surfactantes; 

 Emulsificantes; 

 Floculantes; 

 Retentores;  

 Superabsorventes; 

 Papéis de segurança; 

 Filtros especiais; etc. 

 

         Existem dois grandes desafios para aqueles que se dedicam ao 

campo: 

 Desenvolver mercados para esses produtos; 

 

 Desenvolver escala de produção para as nanocelulose. 

 

 

         As tecnologias de produção em ambos os casos objetivam 

desconstruir as paredes celulares das fibras vegetais, permitindo 

controlar as condições de forma a se terem dois tipos de produtos, como 

já mencionado: 
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     NCC - CNC 

Fontes: Wegner, 2010  

            Samir, 2006 

                                             

                                            NFC - CNF  

           

 

 NCC – CNC   “Nano Cellulose Crystals” 

 

          Obtidos por hidrólise ácida completa da fração amorfa da celulose, 

tendo como base a polpa de celulose branqueada (para não haver 

contaminação dos cristais com resíduos de lignina, já que a mesma não 

se hidrolisa com ácido). Após liberação, esses nanocristais são lavados, 

moídos e classificados para a produção de partículas pequenas e 

uniformes em dimensões. O objetivo é a maior eliminação possível de 

carboidratos amorfos e a preservação ao máximo de domínios cristalinos 

da molécula de celulose. 

          Os nanocristais de celulose são produtos tecnologicamente mais 

elaborados e com maiores oportunidades comerciais. Deverão ser muito 

mais valiosos do que a celulose microfibrilada, até mesmo pelos seus 

rendimentos e requisitos de insumos.  
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As suas principais características são as seguintes: 

 

 Alta pureza em celulose; 

 Altíssima resistência e rigidez; 

 Biodegradabilidade; 

 Capacidade de se compor com outros materiais 

formando compósitos e misturas singulares em relação a 

propriedades como: eletronegatividade, condutividade, 

magnetismo, hidrofilicidade, opacidade, viscosidade, etc.  

 

 CNF ou NFC – “Nano Fibrillated Cellulose” (ou “Micro Fibrillated”) 

 

 

          São obtidas pela desagregação das paredes celulares das fibras 

até o estágio de fibrilas geleificadas por intenso tratamento mecânico ou 

mecanoquímico. Essas fibrilas são intensamente refinadas e 

homogeneizadas, até que se transformem em uma espécie de gel de 

polpa de celulose em água. Podem ser produzidas com maior conteúdo de 

celulose (usando polpas solúveis) ou contendo certa proporção de 

hemiceluloses (polpas para fabricação de papel).  

 

 

          Os nanocristais de celulose são partículas de quase pura celulose 

cristalina em forma de bastonetes muito finos e curtos, tendo dimensões 

que variam entre 3 a 10 nm de diâmetro e de 50 a 300 nm de 

comprimento.  

          As nanofibrilas de celulose já são maiores e em geral possuem 

celulose e hemiceluloses em sua composição: 10 a 70 nm de diâmetro e 

comprimento de 300 a 1000 nm.  

          Em geral o papeleiro está acostumado com as microfibrilas, até 

porque elas em excesso atrapalham a sua produção, tornando muito 

hidrofílica a massa de fabricar papel e com dificuldades de drenar e 
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desaguar. O que os papeleiros não imaginavam é que a ciência iria 

desenvolver produtos nobres e diferenciados a partir delas.  

          Existe muita atividade acontecendo para o desenvolvimento de 

géis de celulose. Como eles não são difíceis de serem obtidos pretende-se 

usar os mesmos para preparação de suspensões estabilizadas de outras 

partículas. É o caso já anunciado de suspensões de carbonato de cálcio 

mineral, cujas partículas podem ficar suspensas na estrutura nanofibrilar 

da celulose geleificada.   

     

Fibrilas em estágio inicial de liberação 

 

          Os nanocristais de celulose podem ser produzidos em continuação 

à produção da celulose nanofibrilada. Tão logo as microfibrilas sejam 

liberadas pelo tratamento mecânico, uma hidrólise ácida ou enzimática 

pode ser mais facilmente realizada, em função da melhor topoquímica 

criada. Os rendimentos serão melhorados, mas os custos de produção 

sobem. São indagações que a pesquisa precisa descobrir e averiguar as 

melhores rotas.  

          As nanoceluloses não precisam ser fabricadas necessariamente 

com fibras de madeira. Outras matérias-primas fibrosas também vêm 

sendo avaliadas, como fibras de bambu, sisal, algodão, juta, caroá, até 

mesmo fibras de casca de coco.  

          No caso das madeiras de eucalipto, a celulose ocorre em teores 

que variam entre 42 a 50% do peso seco das mesmas. Porém, nas polpas 

celulósicas para papel esse teor varia entre 80% a 85% e no caso de 

polpas solúveis pode atingir 92-95%. A proporção de regiões cristalinas 

na molécula de celulose varia entre 60 a 70%. Com isso, podem-se 

estimar produções entre 200 a 300 kg de cristais de celulose por tonelada 
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de madeira. Quando referidos base celulose, esse valor aumenta, para o 

dobro ou mais, dependendo se estamos falando de polpa tipo para papel 

ou polpa solúvel. 

 

          Esses tipos de produtos estão abrindo uma situação inédita para 

as fábricas de celulose. Por fracionamento de fibras, podem ser separados 

finos, fibras pequenas e elementos de vasos para serem direcionados 

para produção de nanocelulose. Já as fibras maiores e mais uniformes em 

dimensões - isentas de elementos de vaso e de “pó de fibras” - poderiam 

ir, com melhor chance de desempenho, para os refinadores e para as 

máquinas de papel.   

          Definitivamente, as oportunidades passaram a ser ilimitadas – as 

expectativas de novos negócios também.  Mais uma vez, deve ficar claro 

que essas alternativas devem agregar valor ao negócio – isso porque os 

processos de produção são onerosos (investimentos, energia, poluentes a 

tratar, etc.) e as matérias-primas possuem preços iniciais elevados, pois 

se tratam de polpas de celulose branqueada de mercado. 

          Tanto as NCC como as CNF são consideradas polímeros naturais e 

de caráter renovável. Porém, isso por si só não é garantia de 

sustentabilidade. Há que se desenvolverem tecnologias limpas, 

ecoeficientes e com mínimo impacto ambiental.  

 

          Esses produtos precisam ser fabricados com mínimos consumos de 

energia e mínima geração de poluentes.  Muitas vezes, os pesquisadores 

se ofuscam com as potencialidades dos produtos e se esquecem disso. 

Vejam que a hidrólise ácida dos carboidratos amorfos geram líquidos ricos 

em açúcares simples dissolvidos. Aproximadamente 50% do peso das 

polpas que servem de matéria-prima para se extraírem os nanocristais de 

celulose é dissolvido. Ao invés de tratar isso como poluição, pode-se 

associar outra unidade tecnológica dentro da biorrefinaria para usar esses 

açúcares, por exemplo, para fermentação até etanol. 

 

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 07: GASEIFICAÇÃO DA 

BIOMASSA 

 

 

 
Gaseificador laboratorial de biomassa (Fonte: Pinto et al, 2010) 

 

 

 

          A gaseificação da biomassa é uma das principais rotas tecnológicas 

desenvolvidas para a degradação térmica da madeira e da biomassa 

vegetal. A mais conhecida dessas rotas no Brasil é a carbonização da 

madeira para a produção de carvão vegetal, alcatrão de madeira e ácido 

pirolenhoso.  

          Enquanto a carbonização da madeira conduz a rendimentos 

médios de 35% de carvão, 35% de gás e 30% de líquido, a gaseificação é 

orientada para a produção de gás: 85% de gás, 10% de resíduo sólido de 

carvão e 5% de líquido. Isso se consegue pelo controle das condições da 

degradação térmica, onde as variáveis mais importantes são: tempo de 

residência, temperatura e teor de oxigênio na atmosfera.  

          Outro processo de degradação térmica da biomassa e que 

discutiremos logo mais é a pirólise rápida, que conduz a rendimentos 

maiores para líquidos e menores para resíduo sólido de carvão e gases: 

75% de líquido (bio-óleo), 12% de carvão e 13% de gases.  

          Em todos os três casos, o objetivo é garantir alguns produtos 

diferenciados que são formados pela degradação térmica da madeira, em 

atmosfera de baixíssimo teor de oxigênio. Sem a presença de oxigênio, 
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não ocorre a combustão completa da biomassa e são gerados valiosos 

produtos que podem ser aproveitados diretamente (como o carvão 

vegetal e o bio-óleo) ou que podem, além de uso direto como 

combustível, participar como matéria-prima para outros tipos de 

industrialização (“syngas”, etc.).  

           

          De forma bem objetiva, as seguintes condições definem esses três 

processos orientados para a decomposição térmica da biomassa: 

 

Processo Objetivo Rendimentos Condições 

  Líquido Sólido Gás  

 
Gaseificação 

 
Gás 

 
5% 

 
10% 

 
85% 

Temperatura maior 
que 900ºC e mais 

longos tempos de 
residência. Partículas 

pequenas. 

Pirólise 

rápida 

 

Líquido 
(bio-

óleo) 

 

75% 

 

12% 

 

13% 

Temperatura entre 

450 e 550ºC e rápido 
tempo. Partículas 

pequenas. 

 

Carbonização 

(Pirólise 

lenta) 

 

Sólido 

(carvão 
vegetal) 

 

30% 

 

35% 

 

35% 

Temperatura entre 

400 a 450ºC, tempos 

longos. Partículas 
grandes. 

 
Fonte: Rocha, Pérez, Cortez, 2004 

 

 

          A conversão térmica da biomassa consiste na ruptura de ligações 

carbono-carbono e na formação de ligações carbono-oxigênio. Trata-se 

de um processo de oxidação-redução em que uma parte da biomassa 

retém carbono (carbono fixo) e outra é decomposta em líquidos ou gases 

por reações de oxidação e redução, formando aldeídos, cetonas, fenóis, 

álcoois, ácidos carboxílicos, etc. 

          Os produtos primários podem-se combinar entre si formando 

outros mais complexos em sua estrutura, como ésteres, polímeros, etc. 

Conforme as condições dessa conversão podem ser privilegiadas 

formações de distintos produtos e a forma como eles se apresentam 

(gases, sólidos, líquidos).            



145 
 

          Após essa decomposição térmica, o desafio é desenvolver 

aplicações diretas ou indiretas (utilizando o produto como matéria-prima) 

para os derivados da mesma. 

          As tecnologias de decomposição térmica da madeira não são 

recentes. Há definitivamente domínio tecnológico para os três tipos de 

processos mencionados, e até mesmo para outros tipos sob outras 

condições. Portanto, a chamada “rota termoquímica de conversão da 

biomassa” é uma das alternativas olhadas com mais atenção e 

expectativas para o crescimento da bioeconomia.  

          Muitos especialistas acreditam que em um primeiro momento, o 

foco estará mais direcionado para essa rota, principalmente porque 

existem integrações fortes dessa rota com outras rotas industriais, como 

da indústria petroquímica e química. É o caso da síntese Fischer Tropsch, 

que se vale o gás de síntese (“syngas”) da gaseificação para a produção 

de inúmeros compostos orgânicos de interesse comercial.  

 

          Outro processo térmico que já foi mencionado nesse capítulo é a 

torrefação da biomassa. Seus objetivos são mais modestos, pois as 

condições são moderadas (220 a 280ºC), assim como a perda de peso 

em massa seca não é grande (20 a 40% de material degradado e 

rendimentos em madeira torrefeita, torrificada ou torrada entre 60 a 

80%).  

 

          A finalidade maior da torrefação é secar e aumentar ligeiramente o 

teor de carbono fixo do material sólido, concentrando o poder calorífico. 

Em geral, o material que se volatiliza é utilizado como gás para 

aquecimento e secagem prévia da biomassa que vai ser torrificada.  

          A biomassa torrificada (ou “carvão verde” por ser menos poluente) 

tem maior densidade energética do que a biomassa original, maior 

higroscopicidade e menor umidade. Ela pode inclusive ser comercializada 

para finalidades energéticas mais nobres na forma de péletes, briquetes e 

toretes.  

          As principais frações que se degradam pela torrefação são os 

extrativos e as hemiceluloses, que formam fenóis, ácidos orgânicos, 

álcoois e outros compostos de baixos pesos moleculares e poderes 

caloríficos. A lignina se plastifica e sofre ligeira polimerização, deixando o 

material mais quebradiço e hidrofóbico. Também a celulose se modifica e 

se despolimeriza em alguma extensão.   
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          Além desses quatro processos mencionados até o momento para a 

conversão térmica da madeira/biomassa, existem outros aos quais não 

dedicaremos a lhes apresentar dessa vez, que são: pirólise ultra-rápida, 

liquefação e destilação seca. 

 

          A gaseificação da biomassa é uma das tecnologias mais 

consolidadas dentre as que estão sendo vislumbradas como efetivas para 

a bioeconomia. Ela tem sido utilizada até mesmo pelo setor de celulose e 

papel, mas existem aplicações em outras indústrias, municipalidades, 

propriedades rurais, etc.  

          Os gaseificadores são oferecidos com distintos conceitos 

tecnológicos (leito fixo, leito fluidizado, leito contínuo, etc.) e em escalas 

de dimensão variadas (desde pequenos, até enormes modelos). Podem 

ainda operar em condições pressurizadas ou atmosféricas, ter 

aquecimento direto ou indireto, etc., etc.  

 

          O sistema de gaseificação costuma ser desenhado em função da 

matéria-prima disponível, das escala de produção, da aplicação final para 

o gás produzido e da disponibilidade de recursos financeiros. Em geral, a 

gaseificação é selecionada para aproveitar algum material de biomassa 

que sobra em processos urbanos, agrícolas ou industriais, como resíduos 

de cidades, resíduos industriais, restos de culturas agrícolas ou florestais, 

resíduos de carvão, etc. 

 

          A tecnologia existe e é disponível para se produzir o gás. A 

desvantagem é que esse gás não é muito rico como combustível e precisa 

ser utilizado de preferência no local de geração (ou próximo dele). Seus 

principais usos como gás de síntese são: matéria-prima para fabricação 

de dimetil éter, metanol e até mesmo etanol de segunda geração (por 

rota termoquímica).  

 

          Apesar dos progressos tecnológicos que já estão confirmados e 

adotados em escalas comerciais, em especial na Europa e América do 

Norte, a gaseificação da biomassa tem encontrado como principal barreira 

ao seu crescimento a oferta abundante e mais barata de gás natural, 

associado ou não a depósitos petrolíferos, como são os casos do gás 

natural de petróleo e do gás natural de xisto (“shale gas”). 
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          Por outro lado, a gaseificação mostra a vantagem de reduzir a 

geração de resíduos orgânicos nas fábricas, e com isso, reduzir os custos 

sem retorno de se aterrar os mesmos. 

 

          O gás de síntese produzido da gaseificação da biomassa consiste 

em uma mistura em proporções variadas de hidrogênio (50 a 60%) e 

monóxido de carbono (15 a 20%). Além desses gases, existem em 

menores proporções o gás carbônico e o metano.  

          Conforme a destinação que se queira dar ao gás, deve-se usar de 

condições que otimizem a relação H2/CO, em especial para as sínteses 

químicas. Isso se consegue controlando a matéria-prima, as condições de 

operação, os tipos de gaseificadores, o agente de oxidação e pelo uso de 

catalisadores especialmente desenhados para essa finalidade.  

          O gás de síntese pode ser purificado ou utilizado como tal em 

processos de combustão, mas nesse caso é denominado de gás 

combustível de biomassa. 

 

          Em diversas situações, os resíduos urbanos muito úmidos 

são degradados anaerobicamente para produção de biogás, 

enquanto os resíduos secos são gaseificados. Os dois gases 

gerados costumam ser combinados para alimentar como 

biocombustíveis alguns tipos de geradores, caldeiras ou motores 

a gás.  

 

          No caso das fábricas de celulose, o melhor destino do gás 

combustível gerado pela gaseificação da biomassa tem sido o forno de 

cal, como combustível verde e renovável. Apesar dos poderes caloríficos 

desse gás e do biogás da decomposição anaeróbica serem baixos, eles 

podem ser enriquecidos com outros combustíveis mais concentrados em 

energia, como gás natural ou o próprio óleo combustível. Mesmo que o 

esverdeamento do processo não seja completo, já podem ser obtidos 

avanços na matriz energética, com redução da dependência fóssil.  

          Pode-se até mesmo conseguir a obtenção de créditos de carbono 

para essa substituição. Os maiores problemas no Brasil para esse tipo de 

aplicação são: falta de tradição para esse gás e disponibilidade de gás 

natural a valores incentivados e com muita qualidade. Mas a situação já 

está mudando e gaseificadores existem em instalação e outros em 
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operação nas fábricas de celulose e de outros tipos de utilizações de 

madeira. 

 

          Por outro lado, o setor de celulose e papel dispõe de grandes 

quantidades de biomassas residuais, o que é um fator estimulador para 

busca de tecnologias adequadas a elas.  

          Essa biomassa é irregular quanto à composição, umidade, poder 

calorífico e até mesmo pode estar bastante contaminada. Isso pode 

afetar a qualidade do gás produzido no tocante ao poder calorífico e 

regularidade de desempenho do gaseificador. Os custos de coleta e de 

processamento adequado para uso industrial desses resíduos são 

questões relevantes a serem solucionadas.  

          Essa variabilidade preocupa o setor de celulose Kraft para 

implantar gaseificadores para alimentar o forno de cal, pois se teriam que 

adotar monitoramentos muito efetivos e muito provavelmente a adição 

de combustíveis suplementares (o que significaria que a solução não seria 

plena).  

          Dessa forma, é fundamental que se consiga uma melhor 

padronização da biomassa para aplicação em gaseificadores para o forno 

de cal das fábricas Kraft. Aos poucos, está se conseguindo a confiança 

dos dirigentes dessa indústria, que se preocupam com a performance de 

seus enormes fornos, os quais são vitais para a operação de toda a 

unidade industrial.  

 

          Entretanto, o uso desse gás como gás de síntese industrial é a 

alternativa de maior agregação de valor. A mais clara opção inicial é a 

produção de dimetil éter (DME), que é um produto de bom valor 

comercial e demanda para ser utilizado na indústria química (aerossóis, 

propelentes, etc.) e como combustível. O gás de síntese pode participar 

em rotas de produção de diversos produtos transportáveis como: nafta, 

biodiesel, metanol, etanol, ácido acético, formaldeído, etc. A tradicional 

síntese de Fischer Tropsch pode resultar na conversão de um gás local 

em líquidos transportáveis (“FT Liquids”). Diversos desses produtos 

líquidos podem ser misturados aos combustíveis do petróleo, como 

gasolina e diesel.  

 

          O metanol é o mais simples dos compostos que podem ser obtidos 

a partir do gás de síntese. A produção de DME já está comprovada a 
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partir do gás de síntese e existem instalações operando em fábricas de 

celulose. Esse éter é um dos éteres mais simples que existem e em 

alguns países ele é misturado ao metano para produção de gás de 

cozinha. 

 

          As principais barreiras para a gaseificação da biomassa ao setor de 

celulose e papel são: 

 

 Adequação da matéria-prima florestal às exigências dos produtos 

derivados da gaseificação, em especial os mais nobres; 

 

 Adequação dos processos de produção de gás para utilização do 

calor de gases quentes para secagem da biomassa a ser oferecida 

ao gaseificador; 

 

 Adequação da qualidade do gás obtido ao seu uso, inclusive no 

forno de cal; 

 

 Adequação das características do gás de biomassa (licor preto e 

biomassa florestal) às exigências qualitativas das turbinas e 

motores a gás de ciclo combinado; 

 

 Garantia de disponibilidade do sistema de gaseificação na mesma 

percentagem que o forno de cal, para evitar que o forno esteja 

disponível para funcionar e a gaseificação não. O forno de cal é um 

dos equipamentos com maior continuidade operacional em uma 

fábrica de celulose Kraft.  

 

 Eliminação de impurezas do “syngas” (alcatrão, gases de enxofre, 

óxidos de nitrogênio, etc.); 

 

 Desenvolvimento de catalisadores adequados para aceleração do 

processo e melhoria da relação H2/CO; 

 

 Desenvolvimento de escala de produção para os produtos derivados 

da gaseificação; 
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 Desenvolvimento de parcerias com a indústria química e 

petroquímica para integração dos produtos da gaseificação com 

outros produtos; 

 

  Melhoria do nível de conhecimento desses mercados e seu estágio 

competitivo. Muitas vezes, os produtos obtidos da matéria-prima 

fóssil são mais baratos em sua produção do que os obtidos pela 

plataforma da biomassa.  

 

 Desenvolvimento de usos nobres para o resíduo do carvão da 

gaseificação, por exemplo: carvão ativo adsorvente, ao invés de sua 

simples queima na caldeira de biomassa ou em fornos secadores de 

biomassa; 

 

 Desenvolvimento de sistemas de gaseificação para biomassas com 

maiores teores de umidade e com granulometria variada, para 

tornar o processo mais flexível em relação às variações de qualidade 

da matéria-prima; 

 

 Desenvolvimento de sistemas com agentes de oxidação isentos de 

nitrogênio (exemplo: oxigênio molecular) para evitar a diluição do 

“syngas” com nitrogênio; 

 

 Controle e adequação das condições da síntese química e da 

purificação dos derivados dessa síntese. 

 

          A gaseificação da biomassa tem sido considerada a forma mais 

simples e direta de se produzir o etanol de segunda geração ou etanol 

celulósico, mas qual a sua competitividade em custos?  

          As expectativas são para uma produção de 200 a 250 litros de 

bioetanol por tonelada de biomassa seca, o que tem entusiasmado a 

indústria energética.  

 

          Tem existido muita pesquisa tecnológica para aperfeiçoar essa rota 

de produção e dar escala aos processos de fabricação de etanol, dimetil 

éter e metanol.   
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          As reações mais características dessas sínteses são já consagradas 

e dominadas tecnologicamente. As sínteses iniciais são resumidamente as 

seguintes: 

 

 

Síntese do metanol: 

 

CO + 2 H2   ------------------------->  CH3OH 

 

CO2  +  3 H2  ----------------------->   CH3OH  +  H2O 

 

 

Síntese do etanol: 

 

2 CO + 4 H2    ------------------------>   C2H5OH  +  H2O 

 

2 CO2  + 6 H2  ----------------------->   C2H5OH  + 3 H2O 

 

CH3OH  +  CO  +  2 H2 ------------->    C2H5OH  +  H2O 

 

 

Síntese do dimetil éter: 

 

2 CH3OH ------------------------------->   CH3OCH3  +  H2O 

 

          A partir desses compostos blocos de construção podem ser 

produzidos outros hidrocarbonetos e até mesmo querosene, gasolina e 

diesel.  

 

 
 

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 08: GASEIFICAÇÃO DO LICOR 

PRETO 

 

 
 

 

          O licor preto Kraft é um líquido escuro e viscoso, rico em 

constituintes minerais e orgânicos. A fração mineral representada pelos 

sais de sódio e seus contaminantes (potássio, cálcio, cloretos, etc.), em 

geral varia entre 35 a 40% do peso de sólidos secos do licor. A fração 

orgânica é uma mistura complexa de compostos degradados da lignina, 

hemiceluloses, extrativos e celulose. São compostos muito diferentes do 

que aqueles que estavam na madeira, por terem sido drasticamente 

atacados pelo licor de cozimento em condições severas de polpação. O 

licor preto contém em sua constituição aproximadamente 45% do peso 

seco da madeira do eucalipto que adentrou ao digestor. Como a lignina é 

seu principal constituinte, pode-se afirmar que entre 55 a 60% do valor 

energético da madeira acaba indo ao licor preto. 

 

          Apesar de seu baixo poder calorífico (13 a 14 GJ/tonelada de 

sólidos secos), cabe ao licor preto a missão de ser o principal fornecedor 

de energia para toda a fábrica de celulose Kraft.  

          Como já vimos anteriormente, as modernas instalações produtores 

de celulose Kraft possuem excedentes energéticos, ou seja, a quantidade 

de licor preto gerado na polpação supre com folgas as demandas em 

calor e eletricidade da fábrica de celulose de mercado correspondente. 

Por essa razão, existe interesse em destinar parte desse licor preto para 
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outras utilizações, desde que agreguem mais valor do que a produção e 

venda de excedentes de eletricidade. Como tem ocorrido atualmente. 

 

          O desenvolvimento de tecnologias para gaseificar o licor preto tem 

também outros interesses tipicamente aplicáveis ao processo Kraft de 

produção de celulose, tais como: 

 

 Desenvolver um mecanismo seguro e econômico para redução de 

gargalos no processo de recuperação, principalmente no caso de 

caldeiras ou evaporações com excesso de carga (em gargalo 

operacional de produção); 

 

 Desenvolver tecnologias que possibilitem alternativas ao atual 

processo de recuperação do licor, até mesmo pela completa eliminação 

da caldeira de recuperação Kraft por outros sistemas mais simples e 

capazes de geração de resultados mais valorosos para a fábrica. 

 

          A gaseificação da biomassa é um a tecnologia bem dominada para 

a qual existem inúmeros gaseificadores em operação no mundo. 

Entretanto, para o caso da gaseificação do licor preto, apesar de já 

existirem processos tecnológicos oferecidos (tecnologias Chemrech e 

TRI), ainda não se conseguiu um nível de confiança nos produtores de 

celulose Kraft para modificações mais drásticas nesse sentido.  

 

          Sabemos que a gaseificação se diferencia dos demais processos de 

degradação térmica da biomassa em função das altas temperaturas 

aplicadas e pelos longos tempos de residência. O objetivo é converter a 

biomassa orgânica em maior quantidade possível de gases (hidrogênio e 

monóxido de carbono).  

          Conforme as condições de processo e de matéria-prima podem-se 

obter maiores proporções de hidrogênio ou de monóxido de carbono. O 

gás resultante pode ser purificado, pela absorção seletiva do dióxido de 

carbono e umidade.  

 

          A gaseificação do licor preto nas fábricas Kraft é um dos potenciais 

avanços esperados em termos de inovação e isso não é tão recente. Há 

algumas décadas o tema já vem sendo estudado. São sugeridos diversos 
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arranjos, desde a gaseificação de todo o licor preto, como de parte dele. 

Também se sugerem combinações com outros gaseificadores para a 

biomassa dos resíduos lenhosos e florestais, para aumentar a produção 

de gás.  

          O resíduo sólido da gaseificação do licor preto é um material 

mineral contaminado com carbono orgânico que deve ser enviado para a 

produção de licor verde. Seu conteúdo em “dregs” pode ser elevado, o 

que implica em técnicas adequadas de purificação desse licor verde 

(decantação, filtração, etc.). 

 

          A gaseificação do licor preto é mais complexa do que a da 

biomassa “in natura”. Isso se deve ao teor elevado de umidade do licor 

preto e à contaminação do “syngas” produzido com gases gerados em 

função do teor de enxofre e nitrogênio do licor, bem como por arrastes de 

compostos de sódio e até de alcatrão.  

          Essa gaseificação também não pode desestabilizar o balanço de 

sódio e enxofre no processo Kraft. Entretanto, isso não tem sido um 

impedimento para o avanço da tecnologia, e sim para seu 

aperfeiçoamento. Existem diversas instalações operando em escala semi-

piloto e os resultados são animadores. 

 

          São conhecidos dois processos tecnológicos oferecidos no 

mercado: 

 

Sistema Chemrech (Suécia): realizado em altas temperaturas (~900ºC) 

em reatores que geram um fundido que é convertido em licor verde. O 

“syngas” bruto é resfriado e purificado para eliminação do H2S, SOx, NOx 

e umidade.  

 

Sistema TRI - ThermoChem Recovery International (USA): realizado em 

temperaturas mais baixas (~600ºC), gerando um resíduo sólido e não um 

fundido (“smelt”). 

 

          Existem instalações industriais e semi-industriais operando em 

ambos os sistemas, seja no Canadá, USA e Suécia. 

 

 

          As duas tecnologias estão em processo de aperfeiçoamento para: 
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 Obter a máxima integração com a fabricação de celulose Kraft, sem 

causar desbalanceamentos térmicos e materiais e sem perdas de 

qualidades e eficiências processuais; 

 

 Reduzir os custos ainda elevados para capturar e recuperar o sódio 

e o enxofre que se podem perder na gaseificação; 

 

 Obter “syngas” de alta pureza, com remoção de contaminantes 

sérios para a síntese química, como alcatrão, arraste de álcali, 

umidade, nitrogênio, gases de enxofre, etc.; 

 

 Obter gás com maior teor de hidrogênio na mistura de gases, o que 

eleva a densidade energética e a qualidade desse gás. O processo que 

usa mais baixas temperaturas está conseguindo, no momento, maiores 

teores de hidrogênio (até 75%), o que pode até mesmo permitir o 

fracionamento desse hidrogênio e venda do mesmo como bio-

hidrogênio. 

 

 Desenvolver turbinas e geradores especiais para alimentação com o 

gás de gaseificação, resultando em altas eficiências na geração de 

eletricidade; 

 

 Melhorar a resistência de materiais para evitar corrosão e 

desgastes; 

 

 Melhorar e otimizar a geometria e desenho dos gaseificadores; 

 

 Encontrar utilizações econômicas aos resíduos da gaseificação e da 

purificação do gás. 

 

 

 

          Cabe ainda salientar o grande interesse para a queima desse gás 

como combustível no forno de cal, desde que não se notem efeitos 

significativos nos aspectos técnicos da calcinação da lama de cal e na 

poluição aérea do forno (emissões de enxofre reduzido total, óxidos de 

nitrogênio, óxidos de enxofre, etc.). 
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          O forno de cal vem sendo o principal cliente alvo do gás produzido 

pela gaseificação do licor preto. O consumo de calor do forno corresponde 

a 1,0 a 1,5 GJ/adt de celulose, o que significa entre 25 a 35 kg de óleo 

combustível por tonelada de celulose nas mesmas condições. Isso 

corresponde entre 8 a 15% do total de demanda energética de uma 

moderna fábrica Kraft. Algumas exigências para essa queima dizem 

respeito à qualidade do gás gerado: baixo teor de umidade, mínimo teor 

de compostos de enxofre e máximo poder calorífico possível.  

 

          Existem tecnologias para arrefecimento da temperatura do gás, 

desumidificação e purificação, tanto para o gás de licor preto como o da 

biomassa florestal. Essa purificação é fundamental para o gás 

combustível, e mais ainda, caso se deseje vender ou utilizar esse gás 

como gás de síntese. 

 

          As quantidades e tipos de produtos obtidos da gaseificação 

dependem muito do nível de integração que se quiser dar à unidade de 

conversão termoquímica.  

          Em geral, os fabricantes de celulose acreditam que a melhor 

alternativa seria integrar a gaseificação do licor preto à de resíduos 

florestais para produzir gás combustível ao forno de cal. Essa aplicação 

ao licor preto quase sempre tem a meta de desgargalar o sistema de 

recuperação Kraft, o que possibilita aumento de produção na linha de 

fibras, sem que investimentos pesados sejam necessários em nova 

caldeira de recuperação.  
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          Existem referências de produção potencial entre 300 a 500 

quilogramas de metanol, ou então de dimetil éter, por tonelada de 

celulose Kraft obtida pela fábrica de celulose, podendo esses valores ser 

variados para mais ou para menos em função da gaseificação ser 

executada para o licor preto paralelamente ou não à da biomassa residual 

da fábrica e das florestas. Realmente, são produções interessantes e 

atrativas aos donos de empresas de celulose Kraft, seja de eucalipto, ou 

de qualquer outra material fibroso. 

 

          O gás combustível, quando não enviado ao forno de cal, pode 

alimentar motores e turbinas a gás, sendo mais indicado em fábricas 

integradas de papel, que possuem demandas extras de eletricidade em 

relação às fábricas de celulose de mercado.  

          Como o gás tem baixa densidade energética (6 a 13 GJ/m³), 

costuma-se misturar o mesmo com outros gases mais energéticos 

(hidrogênio, gás natural, metano, etc.). 

 

          A gaseificação do licor preto compete com a extração de lignina 

desse mesmo licor. A decisão entre gaseificar ou extrair lignina não 

oferece simultaneidade aos investidores. Até que isso seria possível, mas 

representaria excessivos investimentos e menor chance de sucesso 

comercial. A complexidade industrial e os custos desaconselham isso, 

pelo menos no momento.  

 

          Definitivamente, a gaseificação do licor preto merece ser integrada 

à gaseificação da biomassa florestal para aumentar a escala produtiva e 

possibilitar os atraentes ganhos de escala. Na Suécia, também tem sido 

muito estudada a extração da lignina do licor preto e a integração dessa 

tecnologia com a gaseificação da biomassa florestal (seja obtida na 

fábrica ou nas florestas). 

 

          Existe muita ebulição no setor em relação ao licor preto. A caldeira 

de recuperação sempre foi o “calcanhar de Aquiles” das fábricas de 

celulose Kraft, tendo sido referida como o “coração sensível” das 

mesmas.  

 

          As principais motivações para a gaseificação do licor preto são do 

mesmo tipo daquelas para extração da lignina: 
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 Necessidade de modernizar sistemas de recuperação 

envelhecidos, com reduzidas eficiências e escalas de produção; 

 

 Necessidade de aumentar a escala de produção da linha de 

fibras, mas com sistema de recuperação sobrecarregado e 

necessitando de alívio operacional; 

 

 Alterações nas necessidades de consumo de eletricidade e 

vapor nas fábricas; 

 

 Restrições para uso de combustíveis fósseis; 

 

 Restrições nos parâmetros de emissões de poluentes aéreos 

(particulados, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, emissões de 

mau odor, emissões de CO2 fóssil, etc.); 

 

 Obtenção recursos advindos dos mercados de créditos de 

carbono, quando se conseguir substituir uma fonte energética fóssil 

por uma de biomassa renovável.  

 

 
Cavacos de madeira e de cascas de eucalipto 

 

======================================= 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 09: PIRÓLISE RÁPIDA DA 

BIOMASSA FLORESTAL 

 

 

 
 

 

          Dentre as diversas tecnologias termoquímicas relacionadas, a 

pirólise rápida de resíduos florestais é uma das consideradas das mais 

promissoras para as fábricas de celulose Kraft de eucalipto. Já existem 

inclusive diversas unidades experimentais operando em fábricas Kraft.  

 

          A pirólise rápida é bastante efetiva em transformar o carbono 

orgânico da biomassa sólida e irregular em produtos na forma líquida. A 

pirólise rápida, como o nome diz, é realizada em tempos bastante curtos 

(poucos segundos) e em temperaturas mais baixas do que as utilizadas 

na gaseificação, mais especificamente, entre 450 a 550ºC. Quanto mais 

rápida for a pirólise, mais líquido é gerado e menos material se converte 

em gases e sólidos. A biomassa deve ter granulometria fina, justamente 

em função dos baixos tempos de residência.  

 

          O principal produto resultante é o bio-óleo (75% de conversão), 

sendo que os dois outros produtos gerados são um gás que serve para 

queimar (13%) e um carvãozinho sólido (12%). O líquido pirolítico é 

referenciado pelos técnicos com diversos nomes: bio-óleo, destilado de 
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madeira, alcatrão pirolenhoso, óleo de pirólise, vinagre de madeira e mais 

recentemente, “nafta verde”. Tanto as composições quanto as 

quantidades do líquido variam conforme as tecnologias e matérias-primas 

empregadas. 

 

          O bio-óleo é um líquido complexo, constituído de dezenas de 

compostos químicos (estimam-se algo como 300), sendo por isso mesmo 

referido também como “petróleo vegetal”. O bio-óleo já é obtido 

comercialmente nos processos de pirólise e carbonização da madeira no 

Brasil. Afinal, o Brasil é hoje o maior produtor mundial de carvão vegetal 

para fins siderúrgicos, logo, nada mais natural que passasse a se 

preocupar em reter no processo e comercializar outros produtos 

derivados dessa industrialização.  

          Nas últimas décadas, o processo de carbonização da madeira vem 

sendo aperfeiçoado com tecnologias mais ecoeficientes, que permitem 

não apenas melhores rendimentos em carvão, como também para o 

aproveitamento da fase líquida e gasosa desse processo térmico. 

 

          A composição típica do bio-óleo gerado pela pirólise rápida varia 

conforme a seguir: 

 

 20 a 30% de água; 

 0,01 a 0,2% de cinzas; 

 0,1 a 0,4% de nitrogênio; 

 0,01 a 0,05% de enxofre; 

 1,1 a 1,3 t/m³ de densidade; 

 15 a 20 GJ/t de poder calorífico inferior; 

 2 a 3 de pH. 

 

          De forma geral, o bio-óleo necessita de técnicas de purificação 

para eliminação de contaminantes sólidos, de enxofre e de nitrogênio. 

Sua concentração pela retirada da água pode aumentar seu poder 

calorífico, facilitando assim sua mistura aos derivados do petróleo para 

fabricar, por exemplo, o biodiesel. 
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          O bio-óleo pode ser utilizado como combustível tal qual ou em 

misturas, porém, ele pode ser fracionado em constituintes de maior valor 

agregado, tais como: óleos leves, fenóis para resinas fenólicas, furfural, 

levoglucosano, aldeídos, álcoois, ácido acético, cetonas, seringol, 

seringaldeído, ésteres, etc.  

          Esses produtos são demandados pela indústria de resinas e 

adesivos, para aromatizantes e sabor na indústria alimentícia, para 

aditivos na preparação de fertilizantes orgânicos, pela indústria 

farmacêutica, etc.  

 

          Esse óleo de pirólise já tem encontrado mercados interessantes no 

Brasil, seja como extrato pirolenhoso (uso agrícola como inseticida e 

fungicida natural), como bio-piche (pavimentação de estradas, 

tratamento da madeira, aglomerantes e resinas) ou para extratos 

aromatizantes na indústria de alimentos (sabor de “bacon” defumado). 

 

       O bio-óleo pode também passar por processos catalíticos e resultar 

em hidrocarbonetos, da mesma forma que o petróleo fóssil.  

 

          O resíduo sólido carbonizado da pirólise rápida pode ser 

compactado em briquetes ou péletes e vendido como combustível sólido 

de alto poder calorífico (30 GJ/tonelada seca), a exemplo do que se faz 

com a “muinha” do carvão (pó de carvão vegetal).   Esse carvão pode 

também ser usado na agricultura na forma de carvão ativado, pois tem 

excelente capacidade de reter cátions e umidade, liberando esses 

componentes de forma mais gradual para as plantas (especialmente em 

viveiros de mudas). 

 

          O bio-óleo tal qual obtido da pirólise rápida não é um combustível 

ideal, pois tem muitas variações qualitativas e alta umidade. É um 

produto instável, não destilável e com baixo pH. Mesmo assim, em 

instalações industriais, ele tem sido misturado com outros combustíveis 

para queima direta em caldeiras, como por exemplo, conjugadamente ao 

óleo combustível, ao licor preto Kraft, ao carvão vegetal e ao diesel.  As 

caldeiras mais indicadas para essa queima de material irregular são as de 

leito fluidizado.  
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          A maior vantagem do bio-óleo é seu baixo teor de cinzas e sua 

fácil adequação para queima em diversos tipos de incineradores, caldeiras 

e queimadores. Seu poder calorífico é similar ao da biomassa. Para 

queima isolada não se recomenda muito em função de sua instabilidade 

em composição e em teor de umidade, pois isso gera dificuldades para 

ignição quando puro. Seu poder calorífico na forma natural é também 

inferior a outros combustíveis derivados do petróleo, mas é maior do que 

o do licor preto Kraft.  

 

          Em função disso, existem três alternativas mais praticadas com o 

bio-óleo: 

 

 Co-combustão com combustíveis mais energéticos; 

 

 Co-combustão com licor preto em caldeiras de recuperação; 

 

 Fracionamento químico e purificação para obtenção de produtos de 

maior valor agregado para a indústria química.  

 

 
Pirolisador rápido – Universidade de Concepción - Chile 

 

====================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 10: EXTRAÇÃO DA LIGNINA DO 

LICOR PRETO KRAFT 

 

 
Lignina extraída do licor preto 

 

 

          A lignina é um dos mais interessantes constituintes químicos da 

madeira. Na verdade, trata-se de um enorme polímero amorfo e de 

constituição muito irregular, já que suas unidades monoméricas (fenil 

propano) se ligam umas às outras de forma irregular quanto aos 

posicionamentos. Dessa forma, como a molécula vai-se formando de 

forma irregular e aparentemente ao acaso, há autores que sugerem que 

cada planta possui apenas uma enorme e interminável molécula de 

lignina.  

 

          A lignina é hidrofóbica, diferentemente dos carboidratos da 

madeira, que são hidrofílicos. Ela é muito mais rica em carbono que os 

carboidratos, por isso, seu valor energético é inquestionavelmente maior 

do que do dos açúcares (oferece mais energia por unidade de peso). Em 

geral, o teor de carbono na molécula de lignina natural é de 60% e na 

holocelulose é de aproximadamente 48%. Resultado: quanto mais lignina 

tiver uma madeira ou um licor preto em suas constituições, maior a 

energia que estará sendo disponibilizada na queima desses materiais.  
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O poder calorífico da lignina extraída da madeira é de 24 a 26 

GJ/t seca; enquanto o da holocelulose é ligeiramente acima de  

19 GJ/t seca. 

 

 

          Como a lignina é hidrófoba, difícil de ser degradada, além de estar 

presente desde a lamela média até todo o interior da parede celular, sua 

extração pura e simples não é fácil. Porém, quando a molécula de lignina 

é clivada e/ou modificada (clorada, sulfonada, sulfatada) ela se torna 

razoavelmente solubilizável e pode ser extraída na forma de fragmentos 

de variados pesos moleculares.  

 

          A lignina ocorre em praticamente todos os vegetais. As madeiras 

que são usadas para polpação Kraft são bastante ricas em lignina: 

eucaliptos (20 a 30% base peso seco de madeira); Pinus (25 a 35%); 

bagaço de cana (20 a 25%). 

 

          A lignina é um dos principais componentes do licor preto Kraft, que 

é um licor residual dos processos de cozimento. Entretanto, no licor ela 

está em forma muito degradada e muita de sua constituição original se 

perde para formar compostos ácidos fenólicos, etc. 

 

Na verdade, um licor preto é uma “salada de frutas” de 

constituintes orgânicos degradados e de sais minerais 

solubilizados. 

 

          Logo, o licor preto Kraft é bastante complexo em sua constituição, 

que é um misto de compostos orgânicos e inorgânicos. Em geral a fração 

orgânica é maior do que a inorgânica (55-65; 35-45). Essa relação 

depende da carga alcalina usada para a polpação, do rendimento do 

cozimento e das perdas e alterações do licor ao longo do processo 

(lavagem, deslignificação com oxigênio, etc.).  

          Quanto mais lignina tem a madeira, maior a carga alcalina 

necessária para a polpação, menor o rendimento em celulose e maior a 

degradação dos carboidratos. Tudo isso acaba solubilizado na fase líquida, 

podendo assim se ter variações grandes na composição desse licor preto 

no dia-a-dia das operações.   
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          Nas fábricas Kraft o licor preto é recuperado com tripla finalidade: 

 

  Recuperar os produtos inorgânicos utilizados no processo de 

polpação Kraft;  

 

  Liberar a energia contida nos compostos orgânicos presentes 

no licor preto e cuja origem é exatamente a fração de madeira 

que foi dissolvida pela etapa de polpação; 

 

  Minimizar impactos de poluição hídrica. 

 

          A energia oferecida por esse combustível não é muita concentrada, 

pois seu teor de carbono é baixo. Toda a energia de um combustível 

depende do seu teor de carbono e hidrogênio. A quantidade de oxigênio 

do licor preto, por seu lado, reduz o poder calorífico, pois ele não libera 

energia, só é consumido junto com o oxigênio adicionado como 

comburente.  

 

          Desde que o processo Kraft surgiu e se tornou vitorioso, a lignina 

Kraft tem sido referenciada como uma fonte potencial para inúmeros 

produtos valiosos. Entretanto, ela sempre tem sido queimada nas 

caldeiras de recuperação. Por muito tempo, pouquíssima atenção foi 

direcionada para o uso dessa lignina Kraft. Ao contrário, a lignina sulfito 

tem sido, desde os tempos do início desse processo, utilizada como 

matéria-prima para fabricação de importantes derivados de lignina. Isso 

surgiu e se desenvolveu em função das dificuldades de recuperação do 

licor sulfito, da forma como se faz com o processo Kraft. 

 

          Em realidade, existem dois ditados populares no setor e que se 

aplicam muito bem para essa situação: 

 

 “A necessidade faz o uso”: referindo-se ao fato de que a falta de 

recuperação química e energética do licor residual sulfito ácido de 

base cálcio acabou por forçar o desenvolvimento do conceito de 

biorrefinarias para esse processo, encontrando assim produtos 

nobres para serem produzidos com esse licor. Do licor ou lixívia 

residual sulfito se extraem fenóis, lignosulfonatos, vanilina, etc. 
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 “Pode-se fazer muitas coisas com a lignina Kraft, exceto 

dinheiro”: referindo-se ao fato de que a complexidade para 

extração, purificação e desenvolvimento de usos para essa lignina 

não tem permitido surgir novos negócios atrativos a partir da 

mesma.  

 

Mas essa última frase vem sendo demolida pelas inovações que estão 

surgindo na atualidade 

 

          Durante muitos anos, a lignina Kraft não teve espaço nos 

mercados.  As fábricas sulfito são adversários difíceis de serem vencidos 

nesse comércio, pois eles precisam vender a sua lignina, “nem que seja a 

qualquer preço”. Se não conseguirem fazer essa venda, a lignina se 

acumula como poluente e o custo de disposição é enorme. Entretanto, as 

coisas estão mudando. São poucas as fábricas de celulose sulfito hoje 

operando no mundo e produzindo lignosulfonatos em biorrefinarias 

integradas. Por outro lado, há grandes disponibilidades de licor preto 

Kraft (e por extensão, de lignina) nas fábricas de celulose Kraft de 

mercado, em especial nas de última geração tecnológica.  

 

           Existe atualmente no Brasil uma disponibilidade potencial anual 

de mais de 12 milhões de toneladas de lignina, sendo esse valor a 

quantidade que entra com a madeira para as fábricas. Essa 

disponibilidade poderá aumentar para 15 milhões de toneladas/ano, com 

a entrada de novos projetos de expansão de capacidade previstos e 

anunciados. Definitivamente deverá se ter excedentes de lignina nas 

fábricas brasileiras de celulose de mercado de eucalipto. Esse excedente 

poderá ser convertido em eletricidade para venda ou em outras coisas, se 

isso valer a pena.  

 

          A questão que hoje se faz no Brasil é: “existirá realmente algo 

valioso para ser produzido a partir da lignina Kraft e que possa gerar 

negócios e mercados saudáveis?”  

 

Essa pergunta se complementaria com: “O quê? - Quanto? - Onde? – 

Para quem? – Por quem?” 
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Mas as coisas já estão acontecendo, existindo fabricação de lignina Kraft 

por unidades industriais brasileiras (Exemplo: EcoLig da Suzano). 

 

 

          Um licor preto Kraft de eucalipto deve possuir em sua fração 

orgânica: 

 

 35 a 45% de lignina em fragmentos de maiores pesos 

moleculares; 

 

 35 a 45% de ácidos orgânicos derivados da degradação das 

hemiceluloses, celulose e lignina (na forma de sais de ácido fórmico, 

ácido acético, ácido glicólico, ácido lático, ácido butanóico, ácido 

sacarínico, ácidos fenólicos, etc.); 

 

 10 a 20% de cadeias longas de carboidratos com maior peso 

molecular; 

 

 2 a 4% de extrativos solubilizados (ácidos graxos, fenóis, etc.) 

 

 

          O poder calorífico do licor preto é de 13 a 14 GJ/t seca, enquanto 

o da lignina é 24 a 26, como já vistos anteriormente.  Isso mostra que o 

licor preto é um combustível muito inferior à lignina. Além disso, ele 

consome energia para evaporar sua água, e também se perde energia 

pela não tão alta eficiência energética das caldeiras de recuperação.  

Essas caldeiras são desenhadas mais para a recuperação dos 

constituintes inorgânicos do licor preto da polpação Kraft, do que como 

caldeiras de força.  

 

          Com vistas ao aproveitamento da lignina Kraft, que já vimos que 

existe e é abundante nas fábricas modernas de celulose, o meio científico 

e tecnológico passou a se interessar mais fortemente por ela. Milhares de 

pesquisas foram alavancadas nessas três últimas décadas, em especial na 

Suécia, Finlândia, Estados Unidos e Canadá. A ideia é simples – retirar a 

lignina do licor preto sem que isso possa causar distúrbios sérios às 

operações das fábricas.  
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          A lignina pode ser extraída do licor preto com alguma facilidade e 

de duas maneiras: ultrafiltração e precipitação em meio ligeiramente 

ácido. Esses dois mecanismos de separação são muito estudados e 

pesquisados, existindo inclusive instalações testadas em protótipos e 

outras operando em escala industrial. Portanto, são tecnologias de risco 

moderado e que podem ser introduzidas nas biorrefinarias, caso se 

desenvolvam mercados atrativos para seus produtos ou derivados 

deles. Dentre essas duas tecnologias, a preferência atual tem sido para a 

precipitação, apesar de a ultrafiltração ser muito usada na preparação de 

lignosulfonatos sulfito.  

 

          Diversas empresas internacionais têm colocado muitos 

investimentos para pesquisar o tema. O objetivo é desenvolver um 

produto que seja valioso e que tenha mercado, mas isso deve ser feito 

sem complicações adicionais para as fábricas existentes. Essa é a questão 

cerne! Até onde se pode extrair lignina sem causar pesadelos aos 

operadores da fábrica.  

 

         Esses produtos devem competir com outros produtos derivados do 

petróleo, com a vantagem de serem renováveis. O principal objetivo 

declarado seria a produção de fibras de carbono com essa lignina. É o 

mercado que se vislumbra como de maior valor agregado. Entretanto, as 

fibras de carbono possuem exigências qualitativas bastante rígidas em 

relação à homogeneidade, flexibilidade, ausência de defeitos (poros nas 

fibras) e qualidade superficial dos fios. A principal missão das fibras de 

carbono é ser usada em compósitos substituindo metais mais pesados, 

em especial em materiais para uso em veículos e aviões. Com isso, 

tornam os veículos mais leves e com menor consumo de combustível. 

 

          Existem, porém, outros produtos valiosos que podem ser obtidos a 

partir da lignina: sequestrantes, aditivos, ligantes, adesivos, 

dispersantes, resinas fenólicas, emulsões asfálticas, carvão ativo, negro 

de fumo (“carbon black”), ácidos fenólicos, fenóis diversos, polióis, etc.  

 

          O uso mais simples é converter a lignina extraída em um 

combustível peletizado, ou até mesmo queimá-la tal qual na própria 

fábrica de celulose (por exemplo: no forno de cal). 
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Péletes e fibras de carbono de lignina 

 

 

          Do ponto de vista de uma fábrica de celulose Kraft, a maior 

vantagem que a remoção da lignina pode oferecer é a possibilidade de se 

aliviar a eventual sobrecarga existente na caldeira de recuperação, 

permitindo se aumentar a produção de polpa na linha de fibras. Estima-se 

que a recuperação possa ganhar entre 5 a 15% de capacidade, sem 

grandes problemas anunciados para as operações da fábrica. Entretanto, 

as coisas não são tão simples assim, como veremos adiante.  

 

          Primeiro, é importante reconhecer que o licor preto a ser 

queimado na caldeira de recuperação vai perder qualidade com a 

extração de seu principal energético, a lignina. Segundo, é necessário se 

encontrar um uso para essa lignina. Muitas empresas anunciam que uma 

utilização interessante, durante o desenvolvimento de mercados, seria na 

alimentação do forno de cal, em substituição a algum combustível fóssil 

que esteja sendo usado (óleo combustível ou gás natural). 

 

          A extração de lignina é sugerida ser realizada na proporção de 

0,12 a 0,22 toneladas de lignina seca por tonelada seca ao ar de celulose. 

Lembrar que do ponto de vista teórico e conceitual, a lignina ocorre na 

madeira de eucalipto na proporção de 0,40 a 0,55 toneladas de lignina 

seca por tonelada de celulose seca ao ar (para fins de equalização de 

unidades).  Ou seja, a sugestão dos investigadores é de se extrair parte 

da lignina (entre 25 a 45%). O QUE CONSIDERO DEMASIADO, NO 

MOMENTO ATUAL. 
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          Essa extração na verdade jamais conseguiria ser total, pois fração 

substancial da lignina foi degradada a ácidos orgânicos e não conseguiria 

mais ser retirada desse licor preto como lignina. Apesar de inúmeros 

autores argumentarem que essas extrações possam ser realizadas nas 

proporções mostradas acima, elas devem impactar na operação e no 

desempenho das fábricas Kraft existentes. É o que veremos mais adiante. 

 

          A lignina extraída não é pura, ela contém contaminações como 

enxofre, sódio, potássio, hemiceluloses, etc. Por essa razão, quanto mais 

sofisticado for o uso desejado para essa lignina, melhor deve ser o 

processo de purificação a ser construído em paralelo aos equipamentos 

de precipitação e lavagem. Esse talvez seja hoje um dos principais 

entraves tecnológicos – purificar a lignina a um nível tal de pureza que 

possibilite a ela ser matéria-prima para produtos nobres e valiosos, como 

a fibra de carbono.  

 

          Ao mesmo tempo em que esses novos usos são interessantes para 

a lignina Kraft passar a ser valiosa comercialmente, eles estarão 

competindo com as operações da fábrica existente (onde a lignina é 

desejável pelo seu aporte energético). Além disso, os contaminantes 

removidos da lignina precisam ser devolvidos ao sistema de recuperação 

(sódio, enxofre, etc.), caso contrário o impacto se torna ainda maior em 

função de desbalanceamentos que possam ocorrer. 

 

          A purificação é essencial até mesmo para os usos mais simples da 

lignina sulfatada, que é o combustível. Como a lignina extraída é rica em 

enxofre e nitrogênio, quando queimada, ela vai gerar poluentes 

indesejáveis como óxidos e sulfetos, ambos de controle rigoroso pelas 

autoridades ambientais. Os níveis vão depender muito da qualidade da 

lignina e dos tipos de queimadores e incineradores sendo utilizados.  

 

          O processo mais alardeado para extração da lignina consiste na 

precipitação de parte dela que está no licor preto, após uma leve 

remoção da alcalinidade do licor com adição de CO2 (dióxido de carbono). 

O gás carbônico é absorvido pelo licor preto e ainda em condições 

alcalinas, começam as precipitações dos fragmentos de maiores pesos 

moleculares de lignina. Para se baratear o processo, tem-se recomendado 

o uso de gás carbônico obtido de gases de exaustão de combustão; ou do 
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CO2 gerado em processos fermentativos, em alguma outra área da 

biorrefinaria. Pode-se precipitar lignina desviando todo o licor preto da 

fábrica, ou de uma parte dele. Em geral, não se recomenda de todo o 

licor, pelos já anunciados impactos nos balanços e no desempenho da 

fábrica de celulose e seu sistema de recuperação.  

 

          A precipitação é feita em licores semi-evaporados (com 30 a 40% 

de sólidos secos), para facilitar a mistura do gás carbônico e para que a 

precipitação seja mais rápida e efetiva.  

 

          Após a precipitação, que ocorre em pH’s ainda ligeiramente 

alcalinos, o material precipitado é separado do excesso da fase líquida e 

tratado com ácido sulfúrico até pH 2,5 para se quebrar e hidrolisar as 

moléculas de carboidratos presentes com a lignina.  

          Alguns carboidratos também se precipitam nessas condições, em 

especial as moléculas de maior peso molecular de xilanas. Por isso, existe 

não apenas uma perda orgânica de lignina do licor, mas também de um 

pouco de carboidratos. Esses carboidratos perdidos restringirão o 

potencial dessa lignina para uso em fibras de carbono, por isso devem ser 

hidrolisados.  

          Essa hidrólise é muito eficaz, conseguindo até mesmo quebrar as 

ligações fortes que existem entre as moléculas de lignina e de xilanas que 

estão conjugadas na matéria orgânica do licor preto. O tratamento ácido 

também disponibiliza o sódio que estava aderido na matéria orgânica, 

permitindo sua recuperação. Na verdade, existirá uma troca iônica entre 

o sódio e o hidrogênio nessa matéria orgânica.  

          O problema que aparece então é encontrar um uso na fábrica Kraft 

para esse ácido forte da hidrólise de carboidratos da lignina. 

 

          Após a lavagem ácida, a lignina é prensada em filtros prensa até 

65 a 70% de sólidos, sendo o material resultante bastante hidrófobo e de 

fácil desaguamento. Caso ele vá ser usado como combustível, pode ser 

complementarmente seco e convertido em péletes ou briquetes.  

 

          As principais características dessa lignina extraída por processos 

como o “LignoBoost” são as seguintes: 
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 24 a 26 GJ/tonelada seca (entre 60 a 65% do poder calorífico 

do óleo combustível); 

 

 19 a 22 GJ/tonelada tal qual; 

 

 63 – 66% de carbono; 

 

 65 a 70% de sólidos secos; 

 

 1 a 3% de enxofre; 

 

 0,05 a 0,2% de sódio; 

 

 0,1 a 0,2% de nitrogênio; 

 

 0,2 a 1,4% de cinzas; 

 

 Menos que 0,01% de cloretos; 

 

 0,5 a 0,6 toneladas por metro cúbico, da forma como sai dos 

filtros prensa; 

 

 0,63 a 0,73 toneladas por metro cúbico como pó seco. 

  

 

 
Licores pretos Kraft com diferentes níveis de extração de lignina 
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         O processo LignoBoost teve seu desenvolvimento inicial a partir de 

2003; embora já se conhecesse cientificamente há décadas que a lignina 

alcalina se precipita conforme o pH do licor preto seja baixado. A 

empresa Innventia da Suécia colocou todo esforço para que esse 

processo se tornasse um sucesso comercial. Desde 2006, foram 

instaladas plantas de demonstração; a partir de 2008, unidades 

comerciais foram colocadas em operação. O instituto Innventia (atual 

RISE Innventia) fez uma parceria com a empresa Metso para que as 

instalações industriais fossem produzidas sob o gerenciamento desse 

tradicional fabricante de maquinário para o setor de celulose e papel.  

 

          Apesar de serem relatados altos potenciais de produção de lignina 

a partir do licor Kraft, devem ser entendidas duas situações: 

 

 Para fábricas novas tipo “greenfield”, com balanços já ajustados 

para essa nova situação de qualidade do licor preto e de geração de 

ácido residual; 

 

 Para fábricas existentes, onde os impactos qualitativos e 

operacionais possam comprometer o desempenho da planta de 

celulose em operação. 

 

          As recomendações feitas pelos fabricantes e diversos autores são 

de 175 a 295 kg de lignina que pode ser extraída por tonelada de sólidos 

secos do licor preto. Entretanto, essa extração pode ser muito alta para 

fábricas existentes.  

 

        Veja-se o exemplo de um licor preto sendo gerado na proporção de 

1,35 toneladas de sólidos secos (tSS) por tonelada seca ao ar de celulose 

não branqueada (adt), isso sem considerar o retorno de cinzas do “loop” 

do precipitador eletrostático. Admita-se que esse licor possua 65% de 

material orgânico e 35% de material inorgânico. 

 

1,35 tSS/adt  x  0,65 =  0,8775 tSS orgânicos/ adt 

 

Admita-se um teor de 40% de lignina nesse material orgânico: 
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0,8775 tSS orgânicos/adt  x  0,4 =  0,351 t lignina seca/adt 

 

          Diversos especialistas do setor recomendam que as extrações 

máximas de lignina devam estar entre 0,10 a 0,15 t lignina seca/adt 

polpa. Caso se remova mais que isso, eles acreditam que possa ocorrer 

forte impacto nas operações da fábrica de celulose e de seu sistema de 

recuperação.  

 

          Por outro lado, ao se extrair lignina, se podem ter ganhos de 

produção, tais como: 

 

 Para 0,10 t lignina removida/adt polpa não branqueada ----->  15% 

de aumento de produção na linha de fibras; 

 

 Para 0,15 t lignina removida/adt polpa não branqueada ----->  

22,5% de aumento de produção na linha de fibras. 

 

 

          No exemplo que estava sendo apresentado, vejam agora o 

impacto de extração de 0,10 e 0,15 t lignina seca/adt polpa não 

branqueada em relação à lignina presente no licor preto: 

 

0,10 t lignina removida de 0,351 ------------>   28,5% de extração 

 

0,15 t lignina removida de 0,351 ------------>   42,7% de extração 

 

          Por outro lado, em termos de perda de teor de sólidos secos e de 

aumento de sólidos inorgânicos na nova composição do licor, observe-se 

o que acontece: 

 

Licor original -----------------> 1,35 tSS/adt 

Desses, tinham-se 0,8775 tSS de orgânicos (65%) e 0,4725 de 

inorgânicos (35%) 

 

Licor com 0,10 tSS de extração de lignina --------> 1,25 tSS/adt 

Sendo agora 0,7775 tSS de orgânicos (62,2%) e 0,4725 de inorgânicos 

(37,8%) 
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Licor com 0,15 tSS de extração de lignina --------> 1,20 tSS/adt 

Sendo agora 0,7275 tSS de orgânicos (60,6%) e 0,4725 de inorgânicos 

(39,4%) 

 

         Esses são os valores mínimos esperados, uma vez que não estão 

computadas as remoções paralelas de hemiceluloses, etc. Portanto, muito 

atenção com isso tudo. 

 

         Lembre-se que já se mencionou anteriormente que as 

recomendações feitas pelos fabricantes e detentores de tecnologia são de 

que 175 a 295 kg de lignina podem ser extraídos por tonelada de sólidos 

secos do licor preto. Em média recomendam 240 kg ou 0,24 t lignina 

seca/tSS licor preto.  

 

         Seja aquele licor preto que se tinha 1,35 tSS/adt polpa não 

branqueada. Esse licor possuía 0,351 tSS de lignina/adt. Por uma simples 

regra de 3, pode-se descobrir que em uma tonelada de sólidos secos do 

licor se encontram 0,26 t lignina seca. Portanto, a extração de 0,24 t 

lignina equivale a quase toda a lignina presente no licor exemplo.  

 

         Isso pode até ser viabilizado em fábricas novas, mas muito 

dificilmente em fábricas existentes e operando seus sistemas de 

recuperação. Os problemas decorrentes dessa enorme remoção de lignina 

podem ser críticos. Já lhes descreverei o que acontece com as unidades 

fabris de uma planta industrial de celulose quando se remove a lignina do 

licor preto, em instalações que não foram originalmente concebidas para 

isso.  

  

         Os consumos de gás carbônico e de ácido sulfúrico por tonelada de 

lignina seca extraída variam entre 150 a 320 kg/t lignina seca (média = 

220) para o primeiro e entre 120 a 255 (média = 175) para o segundo.  

 

          Para essa precipitação e lavagem, o processo LignoBoost aposta 

no uso de gás carbônico e de ácido sulfúrico produzidos e descartados 

pelas fábricas atuais (gases de combustão e ácido sulfúrico da planta 

química, resíduo do processo de produção de dióxido de cloro). 
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          Quando a biorrefinaria possuir uma unidade de fermentação por 

processo biológico, o gás carbônico pode ser capturado das dornas de 

fermentação, já que se gera cerca de 1 tonelada de CO2 por tonelada de 

etanol produzido por meio bioquímico.   

 

          O líquido que carreava a lignina a partir da evaporação do licor 

preto e mais o líquido de lavagem devem ser recolhidos e retornados ao 

processo de evaporação, para que não sobrem como poluentes a serem 

tratados nas estações de tratamento. Eles são ricos em ácidos 

carboxílicos e fragmentos de compostos orgânicos de baixo peso 

molecular, inclusive de lignina solúvel, hemiceluloses, etc. Mas são 

pobres em teores de sólidos secos. 

 

          O filtrado ácido de lavagem pode ser usado em mais de uma 

lavagem, mas ele precisa ser renovado porque se concentra em resíduos 

orgânicos e perde força para hidrolisar o que precisa. Esse “make-up” 

deve ser feito de forma muito controlada.  

 

          A lignina após lavagem é rica em carbono, em lignina total e tem 

baixo teor de minerais. Essa lignina ainda contem compostos voláteis, 

enxofre e sódio. Sem um adequado processo de purificação, ela não 

conseguirá atingir as rígidas especificações para a manufatura de fibras 

de carbono, exatamente o produto que daria maior valor agregado para 

essa tecnologia. 

 

          O processo de separação da lignina por ultrafiltração é mais 

complexo e caro, mas a lignina é mais pura e com melhores propriedades 

para a indústria química. São utilizadas membranas de cerâmica e se 

pode separar a lignina com base em frações com distintos pesos 

moleculares. Isso pode ser realizado em diversas etapas de 

processamento.  

 

          Uma coisa é absolutamente certa:  

 

A remoção em excesso da lignina deteriorará a qualidade do licor 

preto, qualidade que já não é muito grande coisa como 

combustível na caldeira de recuperação. Quanto maior for a 

remoção, maiores os problemas esperados. 
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          Diversos autores consideram, em complementação a outros cujas 

descobertas já revelamos, que não se deve ultrapassar uma remoção de 

15 a 25% da lignina presente no licor preto Kraft. Em caso de remoções 

maiores, os prejuízos técnicos no sistema de recuperação serão 

significativos e os financeiros nem se fala. 

 

          Em nosso exemplo numérico, onde se tem um teor de lignina de 

0,351 t lignina seca/adt polpa, uma remoção máxima de 25% 

corresponderia a 0,09 t lignina seca/adt polpa não branqueada. Ou seja, 

sugiro máxima cautela e que se procure extrair um valor entre 

0,05 a 0,10 toneladas de lignina seca/adt polpa. Com isso, estará se 

trabalhando no lado seguro e os pesadelos, se existirem, não levarão ao 

desespero, mas apenas a algumas adequações tecnológicas.  

 

         Sobre esse tema, recomendamos uma leitura especial de um 

excelente trabalho escrito pelo amigo Dr. Marcelo Hamaguchi em parceria 

com o grande mestre Dr. Esa Vakkilainen e de título: 

 

The influence of lignin removal on the energy balance of future pulp 

mills.  M. Hamaguchi; E.K. Vakkilainen. XXI TECNICELPA Conference and 

Exhibition / VI CIADICYP 2010. 08 pp. (2010) 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2010_Lignin+Removal+Mill+Balance.pd

f  (em Inglês) 

 

          Somente coloquem muita atenção nos casos onde alguns autores 

se referirem à extração de lignina mostrando dados numéricos com base 

em tonelada seca ao ar de polpa branqueada ao invés de polpa não 

branqueada. Esse é um cuidado que precisa ser tomado pelos leitores. 

 

          Definitivamente, em todos os casos de introdução desse conceito 

de extração de lignina de fábricas Kraft existentes, deve-se encontrar o 

balanço químico adequado para lignina, sódio, enxofre, teor de sólidos, 

poder calorífico e relação entre fração orgânica e inorgânica no licor 

preto. Também se deve sempre lembrar que nem toda a lignina presente 

na madeira como lignina vai estar presente como tal no licor preto, pois 

ela sofre intensa degradação durante a polpação.  

 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2010_Lignin+Removal+Mill+Balance.pdf
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2010_Lignin+Removal+Mill+Balance.pdf
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          Os balanços térmicos e materiais precisam ser cuidadosamente 

revisados e otimizados para evitar que a empresa busque uma 

oportunidade (extração de lignina para venda) e acabe encontrando um 

tremendo problema operacional (desbalanceamentos térmicos e de 

materiais no processo fabril).  

 

          Além disso, existem efeitos importantes na qualidade do licor 

preto que sofreu essa extração de lignina, tais como: 

 

 Menor viscosidade do licor (vantagem); 

 

 Redução da carga de alimentação de sólidos secos para a 

caldeira de recuperação (vantagem em sistemas sobrecarregados);  

 

 Ligeiro aumento da capacidade de evaporação pela menor 

quantidade de licor e pelo maior teor de sólidos inorgânicos, mais 

fáceis de serem evaporados. Entretanto, essa vantagem não é 

suficiente para permitir que a área de evaporação consiga suportar 

o acréscimo de produção que vier a ser implantado na seção da 

linha de fibras, devido à remoção de lignina.  

 

 Aumento da produção da linha de fibras em 10 a 25%, pela 

maior possibilidade da caldeira de recuperação receber novas 

quantidades de licor em função de que parte do licor presente 

tenha sido desviado para o sistema de extração de lignina (esse é o 

maior fator motivador para os técnicos e investidores – mas é para 

não se entusiasmar muito e não se distrair em relação às 

consequências); 

 

 Menor teor de sólidos secos do licor; 

 

 Maior fração inorgânica no licor preto; 

 

 Alterações nas proporções relativas dos elementos não 

processuais na fração inorgânica do licor (cloreto, magnésio, 

potássio, cálcio – em relação ao sódio); 
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 Necessidade de se evaporar o retorno de água de lavagem e 

de veículo de transporte da lignina para a estação de remoção da 

mesma (cerca de 0,3 m³/adt); 

 

 Grandes possibilidades de mudanças nos pontos de 

cristalização de sais minerais presentes no licor preto, o que 

aumenta os riscos de incrustações de pedras e minerais no sistema 

de recuperação Kraft (evaporadores, superaquecedores, bancadas, 

etc.); 

 

 Redução na geração de vapor na caldeira de recuperação; 

 

 Redução do poder calorífico do licor preto (até 10% de redução 

para valores já considerados baixos originalmente). Caso esse valor 

fique menor que 11 GJ/tSS, encontram-se problemas enormes nas 

operações da caldeira, com significativas reduções das 

temperaturas dentro da mesma. 

 

 Redução do teor de carbono do licor preto; 

 

 Redução das temperaturas em regiões críticas da caldeira, com 

exigência de adição de combustíveis complementares para manter 

a temperatura e pressão do vapor superaquecido; 

 

 Redução na disponibilidade de energia elétrica excedente para 

venda externa (porém, essa tem sido a meta original – trocar 

energia elétrica excedente por lignina de maior agregação de 

valor); 

 

 Alterações difíceis de serem controladas no balanço de sódio e 

enxofre, tanto pela extração de sódio e enxofre do licor preto junto 

com a lignina, como também pela necessidade de incorporar ao 

processo o filtrado ácido (ácido sulfúrico) da lavagem da lignina. 

Essa incorporação de tanto ácido forte acabará demandando 

enormes quantidades de soda cáustica para neutralização e 

recomposição do equilíbrio, algo oneroso para ser pago se a lignina 

não for vendida por um bom preço. Ou se o ganho em produção de 
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celulose na fábrica devido à extração de lignina não for 

suficientemente atrativo 

 

          É essencial então que a extração da lignina, se realizada 

simultaneamente em relação à produção de polpa, que essa operação 

tecnológica não prejudique toda a planta industrial, afetando 

produtividade, consumos de insumos, rendimentos térmicos, eficiências 

energéticas, custos e margens de contribuição. 

 

          Para a lignina extraída do licor preto existem dois campos 

principais de utilizações: 

 

 Como combustível; 

 

 Como matéria-prima para bioprodutos. 

 

          O uso como combustível puro e simples é algo discutível e pode 

ser muito pouco sábio. Mesmo que o licor preto tenha baixa densidade 

energética e a lignina extraída alta, o uso dessa lignina, tão duramente 

extraída à custa de inúmeras consequências, é questionável. Isso porque 

todo o processo de extração exige investimentos altos, além de 

crescerem os custos fabris. Também existem perdas e rendimentos a 

serem considerados.  

 

          Muito provavelmente, a quantidade líquida de GJ presentes na 

lignina queimada como licor na caldeira de recuperação e que será 

aproveitada pela fábrica de celulose será maior do que a que será 

vendida ou aproveitada em outras instalações da fábrica, quando se 

extrair essa lignina (para o forno de cal, por exemplo). Deve-se não 

apenas se levar em conta os rendimentos e perdas, mas também a 

quantidade de energia que se gasta para extrair a lignina, com bombas, 

prensas, lavadores, misturadores, etc.  

 

          Não existirão vantagens nessa troca de posição de onde queimar, 

a não ser que: 
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 A venda do combustível lignina agregue mais valor ao negócio todo 

do que a venda de eletricidade; 

 

 A extração de lignina ofereça ganhos de produção para a fábrica, 

em função de desgargalamentos do sistema de recuperação; 

 

 A extração de lignina não prejudique a unidade de produção de 

celulose, reduzindo produção, produtividade, margens brutas de 

contribuição, etc. Em caso de ajustes, esses precisam ser todos 

contabilizados sob três vertentes: econômicas, ambientais e sociais, 

exatamente como manda a sustentabilidade.  

 

 

          Há aqueles que advogam que a biolignina combustível deva ser 

um pouco mais sofisticada, sendo convertida em péletes ou briquetes. 

Isso não é difícil de ser feito, pelo fato da lignina ser hidrofóbica e rica em 

energia, o que origina excelente material adensado. Formatos e desenhos 

à parte, a agregação de valor pode continuar a ser baixa, pois a 

peletização ou a briquetagem não são grandes agregadoras de valor a um 

combustível, além de terem seus custos de manufatura.  

 

          Discute-se ainda a possibilidade de combustão conjugada da 

lignina com outras fontes de biomassa, como casca, serragem, etc. Isso 

seria bom para aumentar a entrada de energia primária em caldeiras que 

tenham deficiências na alimentação da biomassa. Entretanto, mais uma 

vez, a contribuição na agregação de valor pode resultar baixa. Só haveria 

interesse se a produção de vapor aumentasse e graças a isso, pudesse 

ser aumentada a produção de celulose, por exemplo.  

 

          Também existem aqueles que sugerem mais uma tecnologia para 

a lignina extraída – a sua gaseificação. Definitivamente, parece o retorno 

às sopas de letrinhas – mais uma tecnologia industrial de conversão 

sobre a mesma base orgânica que já era um combustível no próprio licor 

preto.  Só criteriosas avaliações de todo o negócio (e não só da parte da 

lignina) é que vão mostrar se vale a pena isso tudo.   
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         É preciso ficar claro, que fábricas são muito diferentes de bancadas 

acadêmicas. Tudo exigirá investimentos e todas as operações apresentam 

custos e perdas em rendimento em relação à base original.  

 

          No caso da gaseificação, a lignina precisaria ser secada, o “syngas” 

obtido seria contaminado com enxofre e nitrogênio e precisaria de 

purificação. Tudo isso levaria a planilha de custos às alturas. Não acredito 

que haja interesse industrial, a menos que se prove com muitos detalhes 

que isso vale a pena, ao invés de se gaseificar outro material mais 

adequado. 

          A ideia mais atrativa é a remoção da lignina do processo para 

convertê-la em algo muito mais valioso, por exemplo: fibras de carbono, 

carvão ativo, monômeros aromáticos, resinas fenólicas, adesivos para a 

indústria de madeira reconstituída, aditivos para concreto, etc.  

          Há ainda muito a se aprender sobre como modificar e derivar a 

lignina Kraft para tornar a mesma vital em outros processos industriais. 

Por exemplo, há muito esforço a ser alocado na purificação dessa lignina, 

em sua sulfonação, em sua oxidação, em sua hidrofobização, etc. 

 

          Fica então mais uma questão: quem irá produzir ou arcar em 

desenvolver comercialmente isso tudo? Os arranjos produtivos locais, em 

volta da fábrica âncora de celulose? Ou a própria fábrica de celulose, que 

agora deixar de fabricar apenas celulose, mas multiprodutos? De quem 

seria a agregação de valor conseguida para a lignina? A fábrica de 

celulose só venderia a lignina precipitada e lavada? Ou conseguiria ser 

fabricante também de fibras de carbono, resinas fenólicas, etc.? 

 

 
Será que vamos saber desatar esses nós tecnológicos? 

Ao que parece, estamos na busca de soluções inovadoras... 
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          De qualquer forma, podem ser feitas inúmeras coisas com a 

lignina, não é mesmo?  

 Será que o setor de celulose e papel Kraft vai saber fazer dinheiro 

com esses negócios novos e completamente virgens para ele?  

 Ou será que o objetivo maior será o aumento de escala da fábrica 

de celulose, a ser oportunizado pela extração de lignina do licor 

preto? 

 

          Em outra esfera está a indústria química, que quer desenvolver 

novas matérias-primas mais verdes para substituir o petróleo e seus 

derivados.  

 

São quatro as causas para essa postura: 

 

 Possível aumento do preço do petróleo e de seus derivados; 

 

 Possível escassez do petróleo; 

 

 Obtenção de ganhos em créditos de carbono pela substituição; 

 

 Imagem adequada em relação à sustentabilidade (exemplo do 

plástico verde da Braskem). 

 

A gama de produtos onde a lignina pode entrar como matéria-prima 

é muito grande. Já vimos diversos, mas vale a pena repetir e adicionar 

mais alguns: 

 

 Solventes líquidos (benzeno, tolueno, xileno, etc.); 

 

 Copolímeros de alta resistência mecânica; 

 

 Aditivos para concreto e asfalto; 

 

 Elastômeros termoplásticos; 

 

 Poliuretanos resistentes; 



184 
 

 

 Géis de carbono; 

 

 Fenóis e resinas fenólicas; 

 

 Ácidos aromáticos e alifáticos; 

 

 Fármacos; 

 

 Produtos de preservação de madeira; 

 

 Produtos alimentícios; 

 

 Fibras de carbono; 

 

 Aglomerantes, ligantes, estabilizantes, adesivos, plastificantes, 

etc., etc. 

 

 

 

          Cada rota de produção demandará propriedades e especificações 

na lignina e em seus derivados. A matriz de produtos é variada e 

diversificada. Aquela molécula complexa e formada pela união de 

unidades de fenil propano poderá ser explodida em multiprodutos 

inúmeros. Algo em um patamar até mais amplo do que hoje se está 

conseguindo pela indústria de polpa sulfito com as suas ligninas 

sulfonadas.  

 

          Caso as ligninas dos processos de obtenção de celulose puderem 

ser produzidas isentas de enxofre, a agregação de valor poderia ser ainda 

maior, pois facilitaria a entrada da lignina em mercados mais valiosos, 

como fármacos, cosméticos, alimentos, etc.  

 

          É por essa razão que existem muitos pesquisadores estudando a 

processos de polpação isentos de enxofre, como soda/catalisadores, pré-

hidrólise/soda, Organosolv, etc. 
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Nanofibras de carbono 

 

 

          O sonho de todo produtor ou futuro produtor de lignina é que ela 

possa ser usada na fabricação de fibras de carbono. Até mesmo os 

nanotubos de carbono já estão na mira dos convertedores de lignina. As 

fibras de carbono são utilizadas atualmente pela indústria automobilística, 

aeronáutica e da construção civil em função de sua leveza e resistência. 

Sua principal vantagem é que geram compósitos de baixo peso e alta 

resistência, no caso com o plástico, denominados de plástico reforçado.   

 

          Atualmente, a maior parte das fibras de carbono é fabricada a 

partir da pirólise do PAN – Poli-Acrilato-Nitrilo, que é um material 

derivado do petróleo. Entretanto, as fibras de carbono poderão também 

ser obtidas do biopiche do carvão vegetal, da lignina residual da 

sacarificação/hidrólise da madeira para produção de bioetanol celulósico e 

da lignina extraída dos processos de produção de celulose. Em todos os 

casos, exigem-se excepcionais purezas e resistências mecânicas. 

          Acredita-se que a lignina Organosolv possa ter mais potencial que 
a lignina Kraft para essa finalidade, porém os pesquisadores de lignina 

Kraft estão investindo forte para essa purificação.  
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          A lignina Kraft tem como principais desvantagens: teor de enxofre, 

teor de inorgânicos, teor de nitrogênio, presença de compostos voláteis, 

variedade de pesos moleculares, presença de algum teor de 

hemiceluloses, dentre outras não conformidades.  

          Até o momento, as fibras de carbono têm-se mostrado 

quebradiças e pouco plásticas, necessitando de agentes plastificantes 

para um material que deveria ser plástico, como é o caso da lignina. Sem 

plasticidade e flexibilidade, é muito difícil se fiar as fibras. Essas fibras 

também têm mostrado baixas resistências para as fases de termo-

estabilização e posterior carbonização, que é a etapa final da produção 

das fibras de carbono.  

 

          Enfim, há ainda um caminho a percorrer para se fazer bom 

dinheiro com a lignina Kraft.  Espero que nossos criativos pesquisadores 

consigam resolver esses problemas, caso contrário, esse mercado 

lucrativo poderá ficar mais acessível a outras matérias-primas de origem 

vegetal, até mesmo para a lignina do processo Organosolv.  O futuro 

chega rápido – espero que com boas notícias para os krafteiros.  

 

          Enquanto isso, os fabricantes de celulose Kraft podem muito 

bem extrair um pouco de lignina do licor negro para ganhar 

espaço nas caldeiras de recuperação, ganhar em aumento de 

capacidade em suas fábricas, e paralelamente a isso, colocar suas 

equipes de pesquisa para estudar com parceiros confiáveis da 

indústria química o desenvolvimento dessa lignina extraída para 

nichos especiais de mercado. 

 

 

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 11: PRODUÇÃO E OFERTA DE 

COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS PARA O FORNO DE CAL DE 

FÁBRICAS DE CELULOSE KRAFT 

 

 

 
Lignina Kraft ao forno de cal? 

 

 

          A grande maioria das fábricas de celulose Kraft utilizam 

combustíveis fósseis para secar e calcinar a lama de cal em seus fornos 

de calcinação conhecidos como fornos de cal. Os combustíveis fósseis 

mais comuns para essa finalidade são: óleo combustível e gás natural.  

 

          Nas últimas décadas, outros combustíveis foram sendo 

incorporados para auxiliar e baratear a queima no forno, como o caso do 

hidrogênio produzido nas plantas de produtos químicos, os gases não 

condensáveis concentrados, o metanol, a terebintina e o “tall oil”.   

          Esses produtos ou são resultantes de poluentes, ou são 

subprodutos gerados em escala reduzida para comercialização externa. A 

destinação como combustível ao forno ajuda a eliminar alguns deles, com 

vantagens ambientais e econômicas. Também melhora a imagem da 

empresa, pela agregação de práticas ecoeficientes e mais sustentáveis.   

 

          Os objetivos para essa queima variada no forno de cal são de 

quatro origens: 

 

 Esverdear a matriz energética das fábricas, eliminando 

em parte ou totalmente a dependência fóssil; 
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 Utilizar biocombustíveis produzidos pela própria fábrica, 

em alguns casos, reduzindo importantes custos com tratamentos de 

poluentes; 

 

 Eliminar algum subproduto não comercial ou algum 

resíduo da fábrica de celulose; 

 

 Fazer isso sem afetar a qualidade da cal e a 

produtividade do forno, inclusive seu estado operacional e de 

programa de manutenções. 

 

 

 

          Diversas tentativas foram feitas no passado pela queima de 

biomassa nos fornos de cal. A queima direta de material vegetal no forno 

não se mostrou muito adequada, pois a biomassa tem que estar 

relativamente seca, ter partículas uniformes e ser muito limpa, isenta de 

contaminantes, como de areia.  

          Dentre todos os testes com biomassa em queima direta, os 

melhores resultados foram obtidos pela queima de serragem de madeira 

(da classificação de cavacos), peneirada para se usar somente a fração 

mais grosseira. A fração fina, abaixo de 2 mm de largura de partículas, 

possui alta concentração de areia e terra, que são contaminantes comuns 

nas toras de madeira. Fábricas de celulose são grande geradoras de 

serragem ou de pó de madeira. Entre 0,3 a 1% do peso seco que entra 

como madeira de processo acaba virando serragem e deve ser descartada 

(em geral, queima como biomassa na caldeira de força alimentada com 

diversos tipos de biomassa). Existem atualmente alguns fornecedores de 

sistemas de alimentação de combustíveis ao forno que sugerem (e já 

possuem tecnologia) para queima de pó de madeira como combustível ao 

forno de cal. 

 

          O grande problema de queima direta de biomassa no forno de cal 

é a vitrificação da sílica contaminando a biomassa, com formação de 

incrustações em anéis densos e difíceis de serem removidos no interior 

do forno. Esses anéis dificultam o fluxo de lama, cal e gases dentro do 

forno e diminuem a vida dos tijolos refratários. 
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          Além disso, a qualidade da cal pode ser piorada, pela presença de 

partículas de carvão, aumento do teor de cinzas, dificuldades de filtração 

da lama, aumento do teor de elementos não processuais das cinzas da 

madeira, etc. 

 

          Alternativa que já vem sendo utilizada com bons resultados no 

forno de cal é o uso do gás combustível gerado pela gaseificação da 

biomassa. Existem diversos casos em operação comercial em países do 

Hemisfério Norte e outros em nosso próprio País. Muitos casos estão mais 

concentrados em fornos de médio porte, mas a partir de 

desenvolvimentos recentes já estaremos tendo exemplos para os mega-

fornos das fábricas de 1,5 a 2 milhões de toneladas anuais.  

          Caso essa tecnologia mostre continuidade operacional, 

produtividade e boa qualidade da cal calcinada, com certeza pode se 

tornar em uma possível alternativa para as fábricas de celulose Kraft.  

 

          As matérias-primas para essa gaseificação são os resíduos 

florestais e os resíduos lenhosos gerados na própria fábrica de celulose. 

Diversos problemas são apresentados como desafios para os técnicos que 

desejam implementar e aperfeiçoar a gaseificação para fornecer 

biocombustível ao forno de cal: 

 

 Melhoria da disponibilidade para funcionamento e continuidade 

operacional dos sistemas de gaseificação para que se tornem 

compatíveis aos obtidos com o forno de cal; 

 

 Desuniformidade do material a ser gaseificado; 

 

 Necessidade de secagem prévia da biomassa, o que aumenta 

os riscos de incêndios em função da secagem agressiva a que se 

deve submeter o material desuniforme; 

 

 A densidade energética do gás combustível pode variar muito, 

o que compromete a qualidade da cal e do processo de calcinação; 

 

 Potenciais dificuldades para calcinar a lama de cal, ou seja, 

para conversão do carbonato de cálcio em cal virgem ou cal viva – 

isso diminui o poder de caustificação do licor pela cal virgem e 
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aumenta o teor de ”grits” a descartar como resíduo sólido na área 

de geração do licor branco; 

 

 Diminuição da capacidade de queima do forno em relação a 

combustíveis mais poderosos, como o gás natural e o óleo 

combustível; 

 

 Maiores dificuldades para secagem da lama de cal; 

 

 Aumento no “make up” de cal virgem, pela redução da 

qualidade da cal (muito em função das dificuldades de se manter a 

temperatura de calcinação estabilizada); 

 

 Aumento de problemas de manutenção do forno e redução na 

disponibilidade do mesmo (em alguns casos, mas não em todos os 

relatos industriais); 

 

 Aumento de emissões de óxidos de nitrogênio. 

 

 

Existem algumas boas vantagens também: 

 

 Não se formam anéis devido a sais ou areia, já que o 

combustível é limpo e isento de sólidos; 

 

 Não há danos ao refratário do forno; 

 

 Diversos usuários desse tipo de gás afirmam que a qualidade 

da cal não sofre comprometimento; 

 

 É possível adotar o enriquecimento do gás da gaseificação com 

hidrogênio ou gás natural, o que ajuda a resolver alguns dos 

problemas anteriormente mencionados.  

 

 

          Outra alternativa, que tem sido relatada, mas que não tem 

entusiasmado completamente aos técnicos e gestores de fornos de cal, é 

a queima de lignina Kraft extraída do licor preto. O poder calorífico base 
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matéria seca desse combustível é excelente (24 a 26 GJ/t), a estabilidade 

em qualidade é aceitável, porém a umidade de 20 a 30% e a presença de 

contaminantes (sódio, enxofre e nitrogênio) são considerados pontos a 

melhorar. 

           As emissões de enxofre total reduzido, de óxidos de enxofre e de 

nitrogênio podem aumentar, o que pode ser visto como um retrocesso 

para os ganhos ambientais conquistados na área do forno.  

          O sódio presente vai colaborar para a cristalização de carbonato de 

sódio e formação de incrustações e depósitos desse sal nas paredes 

internas do forno.  

 

Esses acima são problemas a serem resolvidos, bem como a forma das 

partículas de lignina precisa ser mais uniforme. 

 

         Como a lignina precipitada é úmida e plástica, ela pode empelotar e 

formar grânulos úmidos grandes, o que dificulta na alimentação do 

combustível ao forno. Há os que advogam peletizar a fina lignina, 

tornando-a mais uniforme e seca. Com isso, evita-se o perigoso pó de 

lignina seca, que pode causar explosões no forno. A alternativa de se 

usarem péletes é muito interessante e prática, mas encarece ainda mais 

o custo operacional. 

 

          Existem ainda os que propõem que se gaseifique a lignina 

extraída. Para mim são mais custos, investimentos, perdas de 

rendimentos e geração de novos poluentes. Não vejo com bons olhos 

tanta agregação de tecnologias sobre essa lignina combustível, a menos 

que as planilhas operacionais e de custos justifiquem muito bem isso.  

 

          Finalmente, existe a opção de queima conjugada da lignina com 

outros combustíveis, como “tall oil”, óleo combustível fóssil, gás natural, 

etc.  

 

 

          Essas enunciadas alternativas vêm sendo muito estudadas pelo 

setor de celulose Kraft. Em geral, os técnicos colocam muito foco na 

alternativa que se mostrar mais eficiente em: 

 

 Qualidade da cal queimada; 
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 Continuidade operacional e rendimentos do forno de cal; 

 

 Aspectos ambientais; 

 

 Custos e retornos sobre investimentos; 

 

 Vantagens associadas em outros setores da fábrica (por 

exemplos: aumento em escala da linha de fibras, redução de 

resíduos, etc.). 

 

 

 
Setor de correntes do forno de cal 

 

  

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 12: ETANOL BIOQUÍMICO DE 

SEGUNDA GERAÇÃO A PARTIR DE BIOMASSA 

LIGNOCELULÓSICA FLORESTAL 

 

 
Foto: Fernandes, 2011 

 

 

          O Brasil é referência mundial e detém a liderança inconteste na 

produção de etanol combustível a partir do caldo da cana-de-açúcar, o 

conhecido etanol de primeira geração, que agora preferem chamar de 

bioetanol. Entretanto, para um aumento substancial da produção desse 

combustível, haveria que se ampliar ainda mais a área plantada com cana 

no País, que hoje já ultrapassa 8,5 milhões de hectares. Por essa razão, 

existem muitas expectativas em relação à produção do chamado etanol 

de segunda geração (etanol 2G), aquele que pode ser obtido de biomassa 

lignocelulósica, como é o caso do próprio bagaço de cana.  

 

          As matérias-primas lignocelulósicas, onde se encontram também 

os materiais de origem florestal, são muito abundantes no planeta. Elas 

são consideradas verdes, sustentáveis e renováveis, embora esses 

adjetivos precisem ser aplicados com cautela em um ou outro caso. Além 

disso, as matérias-primas florestais não competem com os produtos 

alimentícios, como arroz, milho, mandioca, cana-de-açúcar, etc., exceto 

pelas terras agriculturáveis para plantações. Mas já se sabe sobejamente 
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que as florestas plantadas de eucalipto são bem menos exigentes em 

qualidade de solos e terras em relação aos cultivos agrícolas.  

 

          Os materiais lignocelulósicos são vistos no Hemisfério Norte como 

os grandes potenciais fornecedores de insumos para a produção de 

biocombustíveis no século XXI. As apostas são para que esses materiais 

resultem em biocombustíveis líquidos (biodiesel e bioetanol), sólidos 

(carvão vegetal, lenha, péletes e briquetes, etc.) e gasosos (gás 

combustível, biogás, bio-hidrogênio, etc.). 

 

          Quando se fala em materiais lignocelulósicos de origem florestal 

não se pode de forma alguma deixar de lado o setor de celulose e papel. 

Além da enorme escala de produção, as fábricas desse segmento 

industrial possuem tecnologias de ponta e são grandes geradoras de 

resíduos orgânicos em seus processos e florestas. 

             

          Uma fábrica de celulose Kraft de eucalipto consome cerca de 1,9 

toneladas absolutamente secas de madeira por tonelada de celulose 

branqueada seca ao ar. Essa madeira de processo colabora para que se 

origine uma série de outros materiais orgânicos que são resíduos ou 

desperdícios do processamento (casca da árvore, serragem e cavacos 

sobre-dimensionados, resíduos da colheita florestal, etc.).  

          Estima-se que para cada uma tonelada seca ao ar de celulose se 

originem cerca de 0,1 a 0,20 toneladas absolutamente secas desse 

somatório de resíduos. Para uma fábrica de celulose de mercado que 

produza ao ano uma quantidade de 2 milhões de toneladas de polpa, 

tem-se uma disponibilização de algo como 200 mil a 400 mil toneladas de 

resíduos secos com caráter lignocelulósico nesse mesmo período. Hoje, a 

maior parte desse material ou é queimada como biomassa energética em 

caldeiras de força ou é disposta como resíduo sólido em aterros 

industriais. Existem empresas que convertem alguns desses resíduos em 

insumos agrícolas ou para suas florestas, mas são poucas as que fazem 

isso.  

 

          Alguns dos resíduos florestais são vitais para a ciclagem de 

nutrientes para o solo: são aqueles que se decompõem na superfície do 

solo florestal e presenteiam o mesmo com seu carbono orgânico e com 

seus nutrientes. Com isso, colaboram para a fertilidade dos solos e a 
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produtividade das futuras árvores a serem ali plantadas. Isso precisa ser 

sempre lembrado, toda vez que se pensar em retirar esse tipo de 

material do ecossistema florestal.  

 

 

 
Foto: E. Chemello, 2004 

 

 

          Grande parte dos materiais lignocelulósicos pode ser convertida 

em etanol de segunda geração. Dentre essas fontes de matérias-primas 

destacam-se: resíduos florestais, restos de culturas agrícolas, bagaço de 

cana, lixo urbano, resíduos orgânicos industriais, lodos de estações de 

tratamento de efluentes, etc. 

 

          No presente momento, a produção de etanol de primeira geração a 

partir da cana-de-açúcar não tem sido suficiente para atender as 

demandas crescentes da sociedade brasileira. As expectativas do setor 

sucroalcooleiro são de que o etanol de segunda geração possa, não 

apenas complementar a oferta, mas também gerar maior quantidade de 

excedentes exportáveis de um produto cada vez mais demandado a nível 

global.  

          Embora muito estudada e já com alguns processos de 

implantação, a produção do etanol 2G não é algo tão simples como possa 

parecer. Os materiais lignocelulósicos são ricos em compostos 

indesejáveis a esse processamento como lignina, extrativos, resinas, etc. 

Eles devem ser pré-extraídos ou sobrarão como resíduos. Também 

existem carboidratos de diferentes composições e resistências químicas, o 

que torna o processo de conversão bem mais complexo do que a simples 

fermentação da sacarose (como no caso do etanol de 1G). 
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          As biorrefinarias podem ser a solução para essa problemática, pois 

poderiam fabricar etanol 2G e também outros produtos de lignina, 

extrativos, etc. Existem diversas rotas tecnológicas sendo investigadas 

para a produção do etanol 2G, sendo algumas já em estágio de escala 

industrial: 

 

 Extração de hemiceluloses facilmente removíveis por auto-

hidrólise, em sua maioria pentosanas ou açúcares simples 

conhecidos como carboidratos 5C.  

 

 Hidrólise ácida ou degradação enzimática dos carboidratos 

remanescentes (maioria hexosanas ou açúcares 6C), com remoção 

da lignina residual que não se hidrolisa nessas condições.  

 

 Fermentação conjunta ou em separado dos oligossacarídeos e 

monômeros simples de açúcares 5C e 6C para se produzir o etanol. 

 

 Outra alternativa considerada: polpação alcalina da madeira 

com solventes orgânicos para remoção da lignina para possível 

comercialização. A seguir, a polpa obtida rica em carboidratos seria 

mais facilmente hidrolisada, sendo depois os açúcares simples 

fermentados a álcool etílico.   Os processos do tipo Organosolv 

podem estar renascendo graças a esses desenvolvimentos, com a 

vantagem de produzir ainda uma lignina isenta de enxofre para ser 

usada na fabricação de fibras de carbono. 

 

 

          As estimativas são para produções de 200 a 400 litros de etanol 

por tonelada de material lignocelulósico, desde que se aperfeiçoem os 

processos.  

 

          A lignina residual pode seguir diversas outras rotas na 

biorrefinaria, como: uso como combustível, gaseificação, produção de 

carvão ativo, purificação e produção de resinas fenólicas, fiação a fibras 

de carbono, etc. 

 

          A atividade enzimática e biológica é muito mais efetiva na 

ausência da lignina hidrofóbica. É por essa razão que algumas 
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plataformas preveem a remoção prévia da lignina com produção de polpa 

celulósica Organosolv com aceitável rendimento, para, a seguir, se 

produzir o etanol a partir de carboidratos quase puros.  

          A viabilidade técnica e econômica é garantida pelo fato do solvente 

na polpação Organosolv ser o próprio etanol, o mesmo material que é o 

objetivo de produção da biorrefinaria. Além disso, esse solvente da 

lignina pode ser recuperado em ciclos fechados, garantindo-se assim mais 

ecoeficiência ao processo como um todo. Só não tenho certeza da 

economicidade disso tudo. De meu conhecimento e de tudo o que está 

publicado no momento, a produção de fibras de celulose para papel 

agrega bem mais valor do que a de etanol sobre a mesma base de peso 

de madeira. Seria por isso bem mais interessante uma produção 

conjugada e complementar de fibras celulósicas e etanol. 

 

          As maiores dificuldades tecnológicas estão na homogeneidade do 

material a ser fermentado a álcool etílico. Os materiais lignocelulósicos 

possuem em sua constituição tanto hemiceluloses como celulose, uma 

mistura de monômeros de açúcares simples com 5 (pentoses) e 6 

(hexoses) átomos de carbono.  

          Esses materiais diferentes demandam condições distintas para as 

conversões bioquímicas. A situação é piorada pelo fato desses 

monômeros e oligômeros (devido à hidrólise incompleta) estarem 

misturados e em soluções de baixa concentração. Por essa razão, existem 

processos que tentam separar as hemiceluloses da celulose, para se 

processar as mesmas de forma individual, Mesmo assim, as 

hemiceluloses conduzem a uma mistura de pentoses e hexoses nos 

materiais extraídos.  

 

          Xilose e glucose são os monômeros mais abundantes nos materiais 

lignocelulósicos. A individualização dos mesmos pode representar 

vantagens aos processos e aumentos nos rendimentos.  

 

          As hidrólises da celulose e das hemiceluloses sem destruição dos 

açúcares monoméricos são alguns dos desafios mais importantes para os 

pesquisadores que estudam a produção de etanol de segunda geração. 

Dificilmente uma enzima ou levedura conseguirá realizar toda essa 

tarefa: é muita responsabilidade para um processo em etapa única 

degradar bioquimicamente hexoses e pentoses ao mesmo tempo.  
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          Além disso, a conversão bioquímica implicará em diversas 

exigências técnicas, como: 

 

 Alta estabilidade; 

 

 Alta efetividade catalítica; 

 

 Alta afinidade pelos açúcares presentes no hidrolisado; 

 

 Baixa ação ou consumo pelos derivados de lignina ainda 

presentes. 

 

          As enzimas desenvolvidas até o momento precisam ganhar mais 

eficiência para que processos industriais de alta performance sejam 

operacionalizados. Há ainda muito a se fazer para vencer a barreira da 

cristalinidade da celulose, bem como para converter os açúcares de cinco 

carbonos em etanol de dois carbonos em sua molécula. Também a 

separação desses monômeros de 5 e 6 carbonos precisa de muito 

desenvolvimento, se é que deva ser essa a direção tecnológica.  

 

          Enquanto a celulose ao ser hidrolisada conduz a monômeros 

simples de glucose; as hemiceluloses resultam em uma salada de frutas 

de hexoses e pentoses, além de suas ramificações, que se convertem em 

ácidos acético e/ou urônico.  

 

          Com açúcares diferentes e misturados, a fermentação encontra 

sérias dificuldades, pois: 

 

 Muitos dos microrganismos e enzimas desenvolvidos são 

seletivos e não são apresentam “caráter onívoro”; 

 

 As diferenças nos substratos afetam rendimentos, condições 

de processamento, residuais, etc.; 

 

 Alguns microrganismos não se adaptam a um ou outro 

substrato, outros competem entre si; 
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 A mistura de microrganismos em uma única dorna de 

fermentação causa competição entre eles, mesmo que não seja por 

alimentos, já que consomem açúcares distintos. A competição pode 

ser pelas condições ideais de atividade microbiológica. 

 

          Alguns microrganismos têm sido testados com relativo sucesso 

para a mistura de açúcares 5C e 6C: 

 

 Candida shehatae; 

 Candida tropicalis; 

 Yamadazyma stipilis; 

 Pichia stipilis; 

 Xylanimicrobium pachnodae. 

 

          Por outro lado, a tradicional Saccharomyces cerevisae não tem 

mostrado eficiência adequada para fermentar misturas de açúcares de 5C 

e 6C. 

 

          Qualquer levedura ou bactéria precisa crescer e multiplicar, sendo 

que as condições do meio são vitais para esse metabolismo. Deve-se, 

portanto, controlar bem: agitação, arejamento, pH, temperatura, tempo, 

ausência de inibidores e substrato adequado (a comida para o meio 

biológico). A produção de etanol 2G pela rota bioquímica depende disso. 

 

          Uma alternativa promissora tem sido o uso de enzimas de alta 

especificidade e rendimentos. Enzimas são proteínas biodegradáveis 

produzidas por organismos vivos e que aceleram as reações químicas, 

atuando como catalisadores para tornar os processos mais efetivos e 

baratos. As enzimas mais interessantes para essa plataforma são: 

xilanases, celulases, lipases, glucanases, celobiases, lacases, etc.  

 

          O grande desafio a vencer é garantir acessibilidade dos materiais 

às enzimas. Isso é mais facilmente conseguido se o material 

lignocelulósico for “explodido” (“steam explosion”, por exemplo), de 

forma que as enzimas possam atuar com mais efetividade topoquímica.   
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          Os especialistas do setor afirmam que há necessidade de se 

desenvolverem técnicas para: 

 

 Pré-tratar a biomassa lignocelulósica, deixando suas partículas 

mais acessíveis ao ataque de leveduras ou de enzimas. Em 

parte, isso vem sendo conseguido pela técnica já bastante 

utilizada para outras finalidades e conhecida na prática como 

“steam explosion” ou “explosão de vapor” 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_explosion).  

Isso corresponde à explosão dos fragmentos de madeira pela 

liberação rápida do material que estava pressurizado em água 

superaquecida. Esse “flash” violento da água que se converte 

imediatamente em vapor causa impactos enormes nos cavacos 

de madeira, abrindo sua estrutura e facilitando o acesso às 

moléculas da composição dos mesmos.  

 

 Destoxificar os produtos intermediários; 

 

 Encontrar catalisadores bioquímicos eficientes e adequados; 

 

 Aprender a fermentar hexoses e pentoses em mistura de baixa 

concentração; 

 

 Aprender a separar as pentoses das hexoses para se fermentá-

las ou processá-las separadamente. 

 

Todos os especialistas estão concordantes em relação a três pontos: 

 

 Obtido o etanol em rendimentos próximos aos 

estequiométricos, “o resto é fácil”; 

 

 A hidrólise dos carboidratos e a fermentação subsequente da 

mistura de açúcares simples destoxificados são as duas 

principais chaves para o sucesso tecnológico; 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_explosion
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 Desde que as pentoses e hexoses pudessem ser 

convenientemente separadas, o sucesso poderia ser mais 

facilmente atingido. 

 

         A produção de etanol a partir da madeira é algo que vem sendo 

pesquisado no Brasil desde a década dos 70’s, com o Programa Pró-

Álcool. O País tem apostado nesse desenvolvimento, a ponto de termos 

tido já naquela época uma empresa pública criada para servir de 

protótipo para a produção de álcool de madeira. Era a COALBRA – Coque 

e Álcool de Madeira S.A, instalada em Uberlândia/MG. Essa empresa tinha 

como meta a produção de etanol (200 litros/tonelada de madeira), 

furfural (10 kg/t madeira); levedura proteica (40 kg/t madeira); carvão 

vegetal para fins siderúrgicos (130 kg/t madeira).  

          Na época, muitas pesquisas foram desenvolvidas pelo INT – 

Instituto Nacional de Tecnologia; CETEC – Centro Tecnológico de Minas 

Gerais; ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e 

FAENQUIL - Faculdade de Engenharia Química de Lorena (atualmente 

USP), dentre outras instituições. 

 

          Existem hoje milhares de pesquisas sendo desenvolvidas no Brasil 

pelo setor sucroalcooleiro e por inúmeras universidades públicas. Além 

delas, o CNPEM – Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e o 

CTC – Centro de Tecnologia Canavieira são considerados centros de 

inovação da mais alta qualificação e com renome global. A meta de todos 

tem sido buscar a integração entre os etanóis de 1G e 2G para a indústria 

de base canavieira. Com isso, tanto o bagaço de cana como o caldo da 

planta poderiam ser convertidos em etanol. 

 

          As empresas fornecedoras de tecnologias e maquinários para o 

setor sucroalcooleiro, como é o caso da tradicional empresa Dedini, têm 

feito parcerias internacionais para promover eficientes tecnologias de 

sacarificação, fermentação e destilação do bagaço e seus álcoois de 2G. 

Essas empresas acreditam que o baixo custo, a disponibilidade do bagaço 

e o fato do material já estar pré-tratado (pela abertura causada pela  

moagem da cana) poderão facilitar enormemente a aceitação e difusão 

da tecnologia de segunda geração para o etanol.  
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          Não é apenas no Brasil que as pesquisas sobre etanol 2G correm 

aceleradas. No Hemisfério Norte, que produz álcool e açúcar de culturas 

agrícolas (milho, arroz e beterraba), a aposta é grande para o etanol de 

origem lignocelulósica.  

          Como a cana-de-açúcar e o consequente bagaço não estarão ali 

disponíveis, as pesquisas estão direcionadas a palhas de cereais e 

resíduos florestais.  

 

 

      
Cana-de-açúcar: Alternativa dupla de 1G e 2G para o Brasil 

 

 

          O setor brasileiro de celulose e papel tem observado com 

expectativas otimistas esse desenvolvimento do setor sucroalcooleiro. É 

até certo ponto compreensível essa postura de seguidor e não de 

pioneirismo. Entende o setor de celulose e papel que existe bem mais 

qualificação e urgência no setor de álcool e açúcar. Um fator que 

definitivamente estimulará as parcerias entre os dois setores (celulósico-

papeleiro e sucroalcooleiro) é o fato da matéria-prima florestal ser 

disponível o ano todo, enquanto o bagaço de cana é sazonal (cerca de 

seis meses de safra da cana-de-açúcar). Dessa forma, o setor de 

produção de álcool de segunda geração a partir de bagaço vai 

necessariamente necessitar de outras matérias-primas lignocelulósicas 

para os períodos de entressafras. Por essas e outras razões, a postura do 

setor de celulose e papel não pode ser só contemplativa em relação ao 

etanol 2G.  
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          Algumas empresas internacionais do setor de C&P, como a UPM-

Kymmene na Finlândia, têm mostrado sua versão tecnológica para a 

produção de etanol 2G baseada na rota bioquímica de conversão. Essa 

empresa tem como meta converter em etanol os resíduos da fabricação 

do papel e os lodos das estações de tratamento de efluentes. A tecnologia 

começa com uma “explosão a vapor” da biomassa para separação e 

desestabilização das estruturas da biomassa. Segue-se uma extração 

alcalina para remoção da lignina e liberação de açúcares mais puros. O 

material aproveitável de carboidratos passa então por uma hidrólise 

enzimática com o uso de termoenzimas a 50-55ºC, os quais são 

relativamente eficientes para fermentar as pentoses e hexoses. O etanol 

produzido é destilado e os resíduos orgânicos do processamento seguem 

para uma decomposição anaeróbica para geração de biogás.  

 

          Acredita-se que já em anos próximos da atualidade essas 

tecnologias de etanol 2G estarão consolidadas e em uso em diversas 

situações, com sustentabilidade e efetividade econômica. Existem hoje 

inúmeras unidades de demonstração, protótipos industriais e empresas já 

utilizando essas tecnologias em países como Estados Unidos, Japão, 

China, Canadá, Alemanha, Brasil, etc. Suas metas estão em usar resíduos 

agrícolas, lixo urbano e resíduos industriais.  

        Os resultados práticos que vêm sendo relatados por essas unidades 

experimentais indicam que é possível se produzir entre 200 a 250 litros 

de etanol por tonelada de biomassa seca, quantidade essa que pode ser 

melhorada pela resolução dos entraves tecnológicos já apontados.  

 

          Os rendimentos teóricos são os seguintes: 

 

 0,51 kg de etanol/kg de hexoses; 

 0,50 kg de etanol/kg de pentoses; 

 Além do etanol, o processo gera produção de gás carbônico, que 

pode também ser separado e utilizado ou comercializado. 

          

        Já os resultados práticos têm variado entre: 

 

 0,44 a 0,46 kg etanol/kg de hexoses; 

 0,30 a 0,40 kg etanol/kg de pentoses. 
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          Em todos os casos, as metas estipuladas pela indústria são de se 

atingir pelo menos 90% do rendimento teórico para que isso possa se 

converter em sucesso.  

 

          A madeira do eucalipto possui valores de aproximadamente 48% 

de hexoses e de 18% de pentoses, o que poderia significar (nos 

rendimentos sugeridos) a obtenção de: 

 

220 kg de etanol obtido das hexoses; 

80 kg de etanol obtido das pentoses; 

 

300 kg de etanol por tonelada de madeira, podendo ser mais (até 330-

340), caso os rendimentos sejam acima de 90%. 

 

 

          Para se atingir esses resultados expressivos, os pesquisadores 

estão colocando foco em diversas rotas e processos, como: 

 

 Pré-tratamento da biomassa lignocelulósica; 

 

 Sacarificação da biomassa; 

 

 Eliminação de inibidores e destinação adequada dos resíduos; 

 

 Fermentação de misturas de açúcares; 

 

 Separação das pentoses das hexoses; 

 

 Redução de investimentos; 

 

 Redução de custos operacionais; 

 

 Redução de riscos tecnológicos; 

 

 Resolução de problemas causados nas interfaces de processos 

distintos; 
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 Resolução de problemas causados na integração (por exemplo: 

a remoção de hemiceluloses de cavacos de madeira antes da 

polpação Kraft); 

 

 Procedimentos para integração de fábricas existentes de 

celulose Kraft com a produção de bioetanol 2G; 

 

 Reposicionamento de fábricas deficitárias de celulose para 

produção plena de etanol 2G, inclusive a partir da celulose; 

 

 Integração das sequências de tecnologias múltiplas para 

máximos rendimentos e efetividade (seleção e ordenamento de 

tecnologias). 

 

 

 
Culturas agrícolas e florestas plantadas  

 Integração no setor de biomateriais e biocombustíveis 

 

 

  ======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 13: PRODUÇÃO DE ÁCIDO 

LEVULÍNICO E FURFURAL 

 

 
Fonte: Rodrigues, 2011 

 

 

          Dentre os problemas que têm sido relatados para a produção de 

etanol de segunda geração, um deles é a presença de inibidores aos 

processos bioquímicos formados durante a hidrólise ácida (sacarificação 

ácida) da biomassa. Os principais inibidores são o furfural, o hidróxi metil 

furfural e a lignina. Quanto mais drástica for a hidrólise ácida, mais 

pentoses se converterão em furfural e mais hexoses em hidróxi metil 

furfural (HMF).  

 

          O furfural já é um produto comercial de sucesso, em geral obtido 

pela hidrólise ácida de resíduos agrícolas, dentre eles, o bagaço de cana. 

Ele tem sido utilizado para produção de resinas ou então hidrogenado a 

álcool furfurílico. Também tem sido usado na preservação de madeiras, 

como solvente seletivo de óleos lubrificantes, na extração de 

contaminantes do petróleo, etc.  

 

          Por outro lado, as pesquisas que vêm sendo realizadas nessa rota 

apontam para uma enorme gama de produtos que podem ser obtidos a 
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partir do furfural e hidróxi metil furfural. Essa rota tecnológica tem sido 

referida como “plataforma do ácido levulínico”, que é um produto 

derivado do HMF.  

 

          A rota tecnológica para essa plataforma é simples em seu 

conceito, mas difícil no desenvolvimento de tecnologias de aplicação 

industrial.  

 

     A hidrólise ácida dos materiais lignocelulósicos resulta em: 

 

 Ácido acético; 

 

 Ácido fórmico; 

 

 Monômeros de 5C – que podem ser hidrolisados a furfural; 

 

 Monômeros de 6C – que podem ser hidrolisados a HMF; 

 

 Xiloses – que podem ser separadas para comercialização; 

 

 Lignina residual – que pode ser prensada e vendida como 

combustível, condicionador de solos, usada para fiação a fibras 

de carbono, etc. 

 

          A hidrólise catalítica total das materiais lignocelulósicos pode ser 

feita com um ácido mineral forte (ácido sulfúrico), em temperaturas 

elevadas e de preferência em dois reatores em série. No primeiro se 

produz o furfural e o HMF. Já no segundo reator, as condições são 

ajustadas para que se formem os ácidos levulínico e fórmico.  

 

         Em condições otimizadas, a partir de uma tonelada seca de 

biomassa lignocelulósica formam-se aproximadamente 250 kg de ácido 

levulínico, 250 kg de ácidos fórmico, acético e furfural e sobram 500 kg 

de resíduos sólidos. 
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          Como a quantidade de resíduos é elevada, tem-se sugerido que 

esse resíduo seja pirolisado para produção de bio-óleo, um material de 

boa aceitação nos mercados. 

 

          A diversidade de produtos que pode ser obtida a partir do ácido 

levulínico é enorme. A derivação química pode envolver reações de 

esterificação, hidrogenação, oxigenação, etc. Com isso, podem-se 

formar: ácido succínico, ácido difenólico, butanodiol, alquil levulinato, etil 

levulinato, ácido pentanóico, e o renomado DALA (“Delta Amino Levulinic 

Acid”), que é matéria-prima importante para a fabricação de pesticidas 

agrícolas (herbicidas).  

 

          A maioria desses produtos são blocos de construção para outros 

produtos químicos. O etil levulinato, por exemplo, tem excelente 

aplicação como aditivo verde para o óleo diesel, sendo indicado para fazer 

parte de biocombustíveis. As oportunidades são inúmeras, resta saber as 

que poderão resultar em dinheiro pela venda comercial dos produtos em 

escalas aceitáveis de fabricação.  

 

 
 

 

======================================== 
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA 14: EXTRAÇÃO DE 

HEMICELULOSES E DESENVOLVIMENTO DE 

BIOCOMBUSTÍVEIS E BIOPRODUTOS 

 

 

 

 
 

 

          A biomassa florestal é rica em hemiceluloses, que são carboidratos 

poliméricos mistos e amorfos, contendo monômeros de açúcares simples 

de cinco e seis carbonos. Os principais monômeros das hemiceluloses 

são: xilose, glucose, manose, arabinose e galactose, sendo que ainda 

podem existir ramificações de grupamentos acetilas e uronilas. 

 

          As madeiras de eucalipto possuem entre 20 a 30% de 

hemiceluloses, conforme o clone e a espécie. Durante o processo de 

conversão da madeira em polpa Kraft, entre 55 a 65% dessas 

hemiceluloses são solubilizadas e degradadas, passando para a fase licor 

residual do cozimento.  

 

          As hemiceluloses de madeiras de folhosas, como é o caso dos 

eucaliptos, possuem grande quantidade de ramificações fáceis de serem 

transformadas e removidas. As acetilas correspondem a 2 a 5% do peso 

da madeira e as uronilas entre 1 a 3%.  Ou seja, cerca de 3 a 8% do 

peso da madeira não são carboidratos de hemiceluloses, mas 

ramificações que não servem para fermentação. Logo, todos os que 

pensarem que as madeiras de eucaliptos podem fornecer muitas 

hemiceluloses para as biorrefinarias, devem se atentar para isso. Nem 
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todas as hemiceluloses são constituídas simplesmente por monômeros de 

açúcares - isso tem que ser muito bem conhecido pelos que se 

interessem por elas. 

 

          Essas ramificações de acetilas e uronilas são facilmente 

hidrolisadas e se convertem em ácidos acético e urônico. A fração de 

ácido acético é facilmente solubilizada e vai consumir álcali ativo do licor 

de cozimento. Já os radicais uronila se convertem em ácidos 

hexenurônicos que ficam em parte aderidos nas paredes das fibras, 

prejudicando a branqueabilidade e a alvura das polpas, além de também 

consumirem reagentes de branqueamento.  

 

          No processo pré-hidrólise Kraft, que se inicia por uma pré-

hidrólise, a fonte de acidez da também chamada de auto-hidrólise da 

madeira são esses grupamentos de ramificações de caráter ácido das 

hemiceluloses.  

 

 

 

          O processo Kraft é grande destruidor de hemiceluloses. Parte 

significativa da perda de peso da madeira ao longo da polpação se deve 

às remoções alcalinas de hemiceluloses das paredes celulares dos 

constituintes anatômicos. Essas hemiceluloses se perdem para o licor, ali 

continuam a ser degradadas e depois tudo se encaminha como licor 

preto, junto com fragmentos de lignina, extrativos, compostos minerais, 

etc. Aproximadamente 20% da perda de peso da madeira na etapa inicial 
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da polpação Kraft se deve à degradação das hemiceluloses e extrativos. 

Ao término da polpação, cerca de 50% do peso da madeira são 

transferidos para o licor, sendo que para esse licor seguem: acetilas, 

uronilas, xilanas, glucanas, mananas, arabinanas, extrativos e lignina.  

 

          Observem um exemplo hipotético na tabela a seguir: 

 

 

*Dados em porcentagem da madeira original base seca 

 Madeira de 

eucalipto 

original 

Remoção 

início 

polpação 

Remoção total 

ao longo 

cozimento 

Residual na 

polpa final 

Grupos 

acetila 

4 - 4 - 4 - 

Grupos 

uronila 

3 - 2 - 2,5 0,5 

Xilanas  

 

16 - 5,5 - 8 8 

Outras 

hemiceluloses 

 

 

4,5 

 

- 3 

 

- 3 

 

1,5 

Lignina 
 

25 - 2 - 24,5 0,5 

Celulose 

 

44 - 2 - 4 40 

Extrativos 
 

3 - 1,5 - 2,9 0,1 

Cinzas da 

madeira  

0,5 -0,4 - 0,4 0,1 

Total  
 

100 - 20,4 - 49,3 50,7 

 

 

          A degradação química já começa no início do cozimento. Logo nos 

primeiros momentos da polpação Kraft é consumida praticamente a 

metade do álcali ativo total que se usa para a polpação. E a perda inicial 

de rendimento base madeira seca atinge 20 a 25% em remoção de 

constituintes da madeira no caso do eucalipto. Isso tudo acontece nos 

primeiros momentos da polpação Kraft.  

          Por outro lado, ao final do cozimento, com o abaixamento do pH 

pelo consumo de álcali, uma parte das xilanas de maior peso molecular 
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se precipita e se aderem às fibras. Quanto disso se reprecipita é um 

mistério, mas é uma das bases teóricas para se aumentar um pouco o 

rendimento na produção de celulose Kraft. Na verdade, não deve ser 

muito alto esse aumento, mas em produção de celulose em amplas 

escalas das mega-fábricas, qualquer 0,1% de aumento de rendimento já 

eleva em muito a produção anual da fábrica.  

 

          Outras perdas de hemiceluloses ocorrem nos estágios alcalinos do 

branqueamento e na etapa de deslignificação com oxigênio. Essas perdas 

somadas podem representar 2 a 3% do peso seco da polpa, o que daria 

mais uma perda de 1 a 1,5% base madeira original.  

 

          Por consequência, o processo Kraft e o branqueamento 

subsequente maltratam bastante as hemiceluloses, disso todos têm 

certeza.  

 

          Uma coisa que precisa também ficar clara para quem tenha 

pretensão de usar hemiceluloses e lignina do licor preto é de que esses 

materiais não vão estar mais como eram na madeira. Eles são 

degradados e fragmentados, às vezes algumas moléculas até sofrem 

oxidação total a CO2 e H2O.  

          Portanto, todos os que sonham em obter entre 20 a 30% de 

hemiceluloses na forma de açúcares das madeiras dos eucaliptos, podem 

ter esses sonhos convertidos em pesadelos. Também os pesadelos são 

válidos para os que acreditam que já que a madeira do eucalipto possui 

entre 22 a 30% de lignina, que toda essa quantidade vai estar 

disponibilizada para extração do licor preto. 

 

          As degradações químicas são enormes, formando principalmente 

ácidos orgânicos (acético, fórmico, fenólicos, urônico, etc.).  

 

          O acetato de 4-O metil glucuronoxilana é a principal hemicelulose 

do eucalipto. Ele é um composto polimérico de peso molecular bem 

inferior ao da celulose, pelo seu menor grau de polimerização. As ligações 

entre os monômeros são fracas, o composto é bastante hidrofílico e com 

grande presença de grupos ácidos fracos. Degrada-se facilmente em 

condições ácidas, até mesmo pela própria ação da acidez natural da 

madeira. Depois que se perdem as ramificações e sobra a espinha dorsal, 
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essa é relativamente mais estável nas condições alcalinas do digestor, 

que já não são tão alcalinas como eram inicialmente.  

 

          A extração de xilanas na forma de oligômeros e monômeros de 

xilose é relativamente simples. Um simples banho de água quente em 

temperaturas acima de 140ºC já pode extrair aproximadamente 5 a 10% 

do peso inicial da madeira na forma de cavacos (para aumentar 

acessibilidade). Essa extração pode ser maior (15 a 20%) se o tempo e 

as temperaturas aumentarem. Lembrem-se, porém, que cerca de 3 a 8% 

dessa perda de peso base madeira original não corresponde a açúcares, 

mas sim às ramificações ácidas das hemiceluloses.  

 

          Tanto os ácidos orgânicos liberados na auto-hidrólise como os 

açúcares dissolvidos no líquido denominado hidrolisado podem ter rotas 

de aproveitamento nas modernas biorrefinarias.  

 

          Quando o objetivo da fábrica de celulose for produção de fibras 

celulósicas para fabricação de papel, a remoção prévia de hemiceluloses 

dos cavacos (por algum tipo de extração ácida ou alcalina) pode 

prejudicar bastante o rendimento da polpação e a qualidade do produto 

chave da empresa. Exatamente por esses motivos, essa plataforma é 

muito questionada no caso de biorrefinarias integradas às fábricas de 

celulose para papel. Além de se extraírem poucos açúcares, ainda se 

prejudicam (e muito) o processo e o produto principal da fábrica.  

 

          Ainda assim, muitos pesquisadores estudam com afinco esses 

processos a partir de hemiceluloses extraídas da biomassa lenhosa, e a 

maioria dos estudos são realizados sobre cavacos de madeira. Isso se 

deve a dois motivos: 

 

 Nos processos de produção de polpa solúvel, as resistências 

mecânicas das polpas não são importantes, o que é vital é que a 

presença de hemiceluloses seja minimizada e a de celulose 

maximizada.  

 

 As hemiceluloses extraídas podem participar de inúmeras rotas e 

plataformas para produção de bioprodutos e biocombustíveis, 

inclusive de etanol.  Os principais produtos que são visualizados 
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para essa plataforma são: etanol, furfural e hidróxi metil furfural, 

xilitol, xilose, ácido acético, ácido malêico, ácido lático, ácido 

urônico, ácido levulínico e toda sua plataforma, polímeros para a 

indústria de papel, dimetil furano, sorbitol, arabinol, metano, 

butanol, etc., etc. 

 

A xilose tem enorme utilização na fabricação de hidrogéis, filmes 

tipo barreiras, aditivos alimentícios, etc. Já o xilitol é um adoçante a base 

de xilose, recomendado para os que não podem se alimentar de sacarose, 

sendo também usado na profilaxia dentária.   

 

Diversos dos produtos relacionados possuem viabilidade de uso 

imediato pela indústria química. Alguns não necessitam transformação 

alguma, somente purificações ou fracionamentos para eliminação de 

impurezas e regularização da qualidade. Outros devem ser blocos de 

construção para a manufatura de outros bioprodutos.  

 

São por essas razões que nosso estimado amigo Dr. Peter Axegård 

menciona que “os derivados de hemiceluloses são uma mina de 

ouro para a produção de valiosos outros produtos químicos, 

inclusive polímeros, atuando como compostos tipo blocos de 

construção para inúmeras rotas químicas”.  

 

As tecnologias para obtenção e purificação do furfural, xilitol, ácido 

acético e outros bioprodutos são relativamente dominadas. Porém, no 

caso da produção de bioetanol de hemiceluloses, existem ainda 

necessidades de diversas otimizações processuais, como já visto. A maior 

dificuldade está na química e biologia para as misturas de açúcares de 5 

e 6 carbonos.  

 

Quanto mais rica for a madeira em hemiceluloses, com redução no 

teor de lignina, mais interessante se torna essa plataforma. Existem 

espécies de eucaliptos muito ricas em hemiceluloses totais na madeira 

(cerca de 30%), porém existem outras com bem menores teores (cerca 

de 20%).  
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Quando a orientação da fábrica for produção de celulose de mercado 

para produção de papéis, pode-se adotar uma tecnologia que vem sendo 

proposta pela State University of New York, pela equipe dos estimados 

amigos, doutores Tom Amidon e Ray Francis. Essa tecnologia consiste na 

extração aquosa das hemiceluloses, seu fracionamento por peso 

molecular e depois usos diferenciados para as diversas frações. A fração 

de maior peso molecular pode ser devolvida à polpa para produção de 

papel, em um ponto do processo onde ela possa ser re-precipitada nas 

fibras. As indicações são de que a melhor posição para isso é a etapa de 

deslignificação com oxigênio, onde os valores de pH são apropriados para 

a precipitação. Com isso, recompõe-se em parte a perda de rendimento e 

de qualidade da polpa fibrosa com finalidades papeleiras. 

 

Por outro lado, o extrato com frações de baixo peso molecular pode 

ser direcionado para a produção de etanol pela rota bioquímica 

(fermentação e destilação). 

 

Uma grande vantagem da pré-extração de parte das hemiceluloses 

dos cavacos de madeira é que a topoquímica da lignina da parede celular 

é alterada, o que facilita o acesso para sua remoção pelo licor de 

cozimento. Com isso, o consumo de álcali diminui e a rapidez de 

deslignificação é maior, da mesma forma que a habilidade de 

branqueamento das fibras. 

 

A extração e separação das hemiceluloses reduz a quantidade de 

carga orgânica no licor preto, o que diminui a quantidade de energia no 

mesmo, mas permite ganhos de produção na linha de fibras, quando o 

sistema de recuperação do licor estiver sobrecarregado.  

 

As hemiceluloses em si não são valiosas como combustíveis, mas 

elas são vitais para que se atinjam melhores rendimentos na conversão 

Kraft e para que a qualidade das polpas seja adequada aos fins de 

fabricação de papel (resistências, refinação e ligação entre fibras).  

 

A plataforma baseada na extração de hemiceluloses e sua posterior 

purificação, fracionamento e derivação, apresenta ainda diversas 

necessidades de melhorias tecnológicas. A hidrólise, a individualização 

dos açúcares simples e oligômeros, bem como a remoção de 
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contaminantes (furfural e lignina) precisam de melhorias para que os 

rendimentos em produção de álcool sejam aumentados. Os 

contaminantes também acabam dando cor escura para as hemiceluloses 

separadas, o que em alguns casos não é adequado. A 

         Ações de branqueamento das hemiceluloses podem ser 

implementadas para uso das mesmas para produção de polímeros, mas à 

custa de novas instalações, consumos e custos. Os polímeros de xilose 

são muito interessantes para produção de hidrogéis e de filmes barreira 

de origem natural. 

 

Apesar das dificuldades conhecidas para essa plataforma, os 

Estados Unidos e o Canadá estão apostando nela. O DoE – Department of 

Energy norte-americano acredita que essa plataforma não se aplica tão 

somente para fábricas de celulose e papel, mas essa extração pode ser 

utilizada para inúmeros resíduos de biomassa agrícola e florestal.  Como 

na América do Norte o etanol é produzido a partir de grãos de milho e 

outros cereais, a troca dos grãos por palhas agrícolas seria uma ótima 

opção ambiental e social. Também o uso de culturas agrícolas e florestais 

de rápido crescimento poderiam se constituir nas fontes de matéria-prima 

para essas extrações, conforme se acredita naqueles países.  

 

A extração de praticamente todas as hemiceluloses e de pequena 

parte da celulose pode representar reduções em 30% do peso seco da 

biomassa. O extrato aquoso, contendo açúcares, ácidos orgânicos, 

furfural, cinzas e alguma lignina, pode ser purificado de seus 

contaminantes. A seguir, os açúcares seriam enviados para fermentação. 

A biomassa residual já extraída também pode gerar biocombustíveis: bio-

óleo, briquetes, gás de gaseificação, etc. Até mesmo seu uso para 

produtos de madeira reconstituída já está comprovado e testado.  

 

Após esse breve relato acerca dos potenciais e das dificuldades para 

essa plataforma, eu pretendo dedicar um pouco mais de tempo para 

discutir cada uma das alternativas que ela oferece.  

 Os ganhos e os problemas não são exclusivos dessa plataforma, 

por isso, vale a pena se inteirar mais sobre eles. Também são aplicáveis a 

outros tipos de materiais, como bagaço de cana, palhas de cereais, casca 

de arroz, casca de amendoim, etc. Todo processo que ofereça uma 

biomassa residual rica em hemiceluloses pode ser apontado como uma 



217 
 

alternativa de suprimento para essa plataforma. Entretanto, nesse estudo 

estou colocando mais foco no setor de base florestal orientado à produção 

de celulose Kraft branqueada de eucalipto. As analogias com outras 

matérias-primas podem ser pesquisas pelos amigos leitores em 

literaturas recomendadas ao final desse capítulo.  

 

 Para o setor de celulose e papel (e para seus pesquisadores), a 

maior ansiedade é encontrar a forma de se extrair uma quantidade 

aceitável de hemiceluloses da madeira sem com isso se prejudicar a 

fábrica de celulose Kraft. Caso o processo sendo focado fosse o pré-

hidrólise Kraft para polpação solúvel, já vimos que isso não representaria 

problema algum, mas sim um enorme benefício. Porém, esse não é o 

caso dominante, apenas umas poucas fábricas no mundo da celulose se 

valem desse processo de polpação para produção de celuloses solúveis. 

 

Sugiro se dar uma espiadela no processo de extração de 

hemiceluloses, exatamente na fase de auto-hidrólise dos cavacos de 

madeira. Nessa etapa, os cavacos de madeira são alimentados apenas 

com água quente ou vapor aos digestores e a temperatura elevada até 

160 a 170ºC em pressões de vapor correspondentes. Os grupamentos 

acetila e uronila são hidrolisados para a fase líquida (pré-hidrolisado ou 

hidrolisado), colaborando para o abaixamento do pH para valores 

próximos a 3,5 – apenas com a “acidez da madeira”, sem adição alguma 

de ácido complementar. Há perda rápida de rendimento base madeira 

seca, conforme se continua a hidrólise ácida. Perdas de peso podem ficar 

entre 12 a 20%, conforme a intensidade dessa auto-hidrólise.  

 

Denomina-se auto-hidrólise a essa fase pelo fato de que as reações 

não necessitam produtos químicos a adicionar. São os próprios 

componentes da madeira que fazem o trabalho de abaixar o pH e 

degradar as hemiceluloses. Curioso, que são os componentes das 

hemiceluloses que ajudam, eles mesmos, a reduzir o pH e a degradar e 

remover as suas próprias moléculas.  

Para uma remoção de 20% de peso da madeira, esses componentes 

degradados podem muito bem serem os seguintes: 

 

 Compostos formados pela degradação da lignina solúvel e 

insolúvel em ácido: 2 a 5% 
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 Grupos acetila e uronila: entre 4 a 5% 

 

 Extrativos solúveis em água quente (amido, sais minerais): 

1% 

 

 Açúcares hidrolisados e disponibilizados como monômeros ou 

oligômeros no líquido: 8 a 10% 

 

 Contaminantes formados (furfural e HMF): 1 a 2%  

 

Caso o material residual (cavacos hidrolisados) dessa etapa de 

auto-hidrólise fosse enviado para uma polpação Kraft subsequente, 

estaríamos exatamente replicando o processo pré-hidrólise Kraft. A fase 

de polpação Kraft desse material é muito facilitada, o consumo de álcali 

ativo está mais orientado para neutralização do que para efetivo consumo 

por constituintes da madeira. A lignina é mais facilmente degradada, pois 

a acessibilidade e reatividade da mesma foram favorecidas pela hidrólise 

que se procedeu. O rendimento total dessas duas fases sequenciais está 

em cerca de 35 a 40% para cavacos de madeira de eucalipto. 

 

Uma polpa solúvel de eucalipto ainda possui certo teor de 

hemiceluloses e de oligômeros de celulose presentes nas fibras (entre 1,5 

a 4%). Essas fibras são orientadas para uso químico e não como fibras 

papeleiras. Caso se forme uma folha de papel com essas fibras, as 

resistências mecânicas serão baixíssimas, mas em oposição, o volume 

específico aparente, a absorção de água e a porosidade serão 

excepcionalmente altas. 

 

Essa etapa de hidrólise ácida também afeta as moléculas de 

celulose, fragmentando algumas, perdendo-se alguns monômeros e 

oligômeros, como também o grau de polimerização médio se reduz pela 

quebra de moléculas.  

 

O líquido pré-hidrolisado serviria para alimentar as unidades de 

biorrefinarias que adotassem essa plataforma. Com ele se pode obter 

toda a gama de produtos já mencionada anteriormente. Diversos 
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produtos já são conhecidos e possuem as rotas de produção em escala de 

aplicação generalizada (exemplo: furfural). 

 

Fugindo do extremo representado pela auto-hidrólise para remoção 

da maior quantidade possível de hemiceluloses, pode-se avaliar um pouco 

mais o que se chama hoje de lixiviação ácida dos cavacos. Trata-se de 

uma etapa ácida suave aplicada nos cavacos antes do cozimento Kraft. As 

temperaturas são baixas (70 a 80ºC) e os tempos de residência curtos 

(uma a duas horas). Os cavacos tomam um banho ácido para remoção de 

elementos minerais não processuais (cálcio, ferro, magnésio, potássio, 

manganês, etc.). Essa hidrólise suave reduz o peso da madeira em 1,5 a 

2% em base seca, principalmente pela solubilização das ramificações das 

hemiceluloses. Esse tratamento ácido suave dos cavacos favorece a 

polpação Kraft subsequente, pois permite um ganho na facilidade de 

polpação (menor consumo de álcali ativo) e no branqueamento da 

celulose (menor consumo de cloro ativo). As propriedades de resistência 

da polpa também não são afetadas. Se bem executado, não se perdem 

rendimentos na produção de celulose, pois o que se remove da madeira 

não entra mesmo na composição das fibras de celulose Kraft.  

 

Portanto, entre uma drástica auto-hidrólise e uma lixiviação ácida 

suave, onde está o ponto a ser adotado para a extração de 

hemiceluloses? Em que condições se podem extrair hemiceluloses em 

quantidades aceitáveis para que sejam fermentadas depois e que isso 

possa ser feito sem prejudicar os rendimentos e a qualidade da celulose e 

do licor preto?  

Difícil de responder, não é mesmo? Talvez seja uma pergunta com 

inúmeras respostas, em função das especificidades de cada fábrica e da 

matéria-prima lenhosa. 

 

Entretanto, uma coisa é certa: não apenas os pesadelos podem ser 

esperados nessa rota para as fábricas de celulose Kraft. As vantagens de 

se remover “apenas um pouco da acidez” da madeira através de uma 

auto-hidrólise bastante suave são atrativas em função de: 

 

 Facilidades na polpação Kraft subsequente; 
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 Redução do tempo de cozimento, o que permite aumentar a 

velocidade e os fluxos de madeira, com maior produção de 

polpa por dia; 

 

 Reduções em consumos específicos de álcali ativo na polpação 

e de cloro ativo no branqueamento. 

 

          São por essas razões que diversos pesquisadores estão focados 

nessas alternativas, trabalhando com tecnologias alternativas como 

“steam explosion”, lixiviação ácida acelerada, etc. 

 

Diversos grupos acadêmicos têm estudado a auto-hidrólise e a 

hidrólise catalisada com ácido de cavacos de madeira. Já vimos que os 

maiores interessados nessa tecnologia estão na América do  

Norte.  Em muitos casos, os focos não estão nas melhorias para a fábrica 

de celulose Kraft, mas no desejo de se obter açúcares simples e 

oligômeros de pequeno peso molecular dos carboidratos que possam ser 

fermentados a etanol. Já os oligômeros de maior peso molecular seriam 

filtrados e devolvidos às fibras celulósicas, como mencionado. 

 

Eu particularmente considero isso demandante de muito esforço 

para se obter poucas hemiceluloses dissolvidas, e pior que isso, com 

qualidade irregular e variável. No máximo 10 a 12% do peso da madeira 

seriam extraídos como material de carboidratos passível de ser 

fermentado. Além disso, existe uma parte das hemiceluloses que se 

converte em furfural e em HMF, competindo assim pela pouca 

hemicelulose que se dispõe.  

 

Além disso tudo, os xilo-oligômeros (peso molecular acima de 200) 

fermentam mal, precisando de uma hidrólise subsequente para serem 

convertidos em açúcares simples. Até mesmo um tratamento com 

xilanase pode ser suficiente para essa tarefa. Porém, é muito maquinário 

e muito dinheiro em investimentos para pouca coisa a ser produzida e a 

um alto impacto para a fábrica de celulose Kraft. 

 

Em vista disso, a plataforma só terá algum sucesso se: 
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 For aplicada em outras biomassas sem interferir na fábrica de 

celulose Kraft; 

 

 Tiver foco no aumento de capacidade e na redução de custos 

operacionais para as fábricas Kraft já instaladas, caso a 

extração deseje ser feita de forma integrada; 

 

 Conseguir sinergias inequívocas entre as demandas de 

açúcares para outros processos e a fabricação de celulose 

Kraft em quantidades e qualidades que agradem fabricantes e 

consumidores desse produto; 

 

 Conseguir aproveitar o que se chamam de contaminantes dos 

açúcares extraídos e converter os mesmos em produtos da 

plataforma (furfural, HMF, ácido acético, etc.); 

 

 Remover hemiceluloses de uma matéria-prima barata 

(gramíneas) e separar as moléculas maiores de hemiceluloses 

para reprecipitar as mesmas nas fibras de polpa, em alguma 

etapa do processo industrial, por exemplo: deslignificação 

com oxigênio. 

 

          Toda essa plataforma pode ser pesquisada com alegria e algum 

sucesso nas bancadas acadêmicas, mas a implementação em fábricas de 

celulose Kraft precisará de muitas respostas mais. Não descarto a chance 

de sucesso, até porque sei da dedicação e entusiasmo dos amigos e 

pesquisadores Tom Amidon e Ray Francis em Syracuse, NY, bem como a 

criatividade dos professores brasileiros e doutores Jorge Luiz Colodette e 

Fernando José Borges Gomes e seus alunos e pesquisadores.  

 

          A tarefa é gigantesca para a produção de bioetanol a partir das 

hemiceluloses, uma vez que se precisa: 

 

 Reduzir ou eliminar a formação de inibidores da fermentação; 
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 Conseguir formas de fermentação apropriadas para os 

hidrolisados, que são pobres em concentração e misturados em 

tipos de açúcares; 

 

 Impedir a perda de qualidade do processo e do produto das 

fábricas de celulose Kraft (para as biorrefinarias integradas);  

 

 Separar os monômeros dos oligômeros extraídos e tratar os 

mesmos de formas diferenciadas; 

 

 Identificar formas de controlar a continuação da degradação 

dos monômeros de açúcares simples durante a hidrólise; 

 

 Separar o ácido acético e o furfural (no mínimo) e encontrar 

mercados para eles; 

 

 Separar gases e produtos voláteis e tratar os mesmos; 

 

 Encontrar formas baratas para concentrar o líquido da hidrólise 

que é pouco concentrado em açúcares; 

 

 Encontrar usos para os xilo-oligômeros de maior peso 

molecular (por exemplo: retorno à fábrica de celulose para 

precipitação nas fibras celulósicas); 

 

 Encontrar formas de aproveitamento econômico dos resíduos 

da hidrólise, caso não sejam utilizados para produção de celulose 

Kraft; 

 

 Encontrar e desenvolver mercados para os variados produtos 

que podem ser obtidos nessa plataforma. 

 

          Talvez a melhor de todas as soluções esteja na adoção dessa 

plataforma primeiro para as fábricas de celulose pré-hidrólise Kraft. 

Depois de otimizadas e solucionadas muitas dessas questões chaves, 

então passar a tentar adequar a plataforma ao processo Kraft de 

produção de polpa para fabricar papel.  
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          Os inúmeros estudos publicados na literatura relatam perdas de 

rendimentos entre 4 a 10% na conversão da madeira em polpas Kraft 

com remoção prévia de algumas hemiceluloses. Isso não traz atratividade 

alguma aos investidores do setor, pois não faz sentido perder 

quantidades significativas de polpa celulósica para se fabricar 

pouco etanol e com valor de venda pior do que o da celulose. É 

preciso muito mais que isso para se acreditar na plataforma. O que não 

devemos e entrar nela por desconhecimento e depois sofrer 

consequências que podem levar ao pior dos mundos.  

 

          A plataforma talvez possa ser adotada em fábricas novas, já 

integradas conceitualmente a diversas outras rotas das biorrefinarias. 

Talvez esteja ai o maior dos pecados: querer implantar a plataforma em 

posição inadequada, ou seja, em fábricas existentes.  

 

          Para fábricas existentes, uma opção extrema seria se fazer a 

extração de apenas uma parte dos cavacos, permitindo que sejam 

dosados a uma percentagem maior de cavacos não extraídos, visando a 

não se alterar de forma significativa a qualidade e os rendimentos do 

processo Kraft. Ainda assim, a agregação de valor não seria adequada e 

os fatores atrapalhadores seriam ainda maiores, acredito. 

 

          Por outro lado, a plataforma não difere muito da plataforma 

tecnológica nº 12, produção de etanol bioquímico de segunda geração a 

partir da biomassa lignocelulósica. Ou seja, melhor desatrelar essa 

plataforma das fábricas de celulose Kraft e se integrá-la a outras 

biorrefinarias produtoras de etanol 2G, de ácido levulínico ou de polpa 

solúvel pelo processo pré-hidrólise Kraft.   

 

Assim, os resíduos sólidos da hidrólise (cavacos hidrolisados de 

biomassa), ao invés de serem direcionados à fábrica de celulose 

Kraft, poderiam ser usados para fabricar polpa solúvel, ou serem 

gaseificados, pirolisados, fracionados, etc. 

 

          Também não se deve descartar a possibilidade de queimar esses 

resíduos sólidos na caldeira de força alimentada por biomassa. Ao invés 

de celulose, seria produzida eletricidade para venda.  

 



224 
 

          Enfim, as alternativas são inúmeras, talvez a pior delas é 

exatamente a que foi eleita para ser estudada por muitos autores globais 

(integração com a fábrica de celulose Kraft). Outras pesquisas com 

certeza surgirão para esses novos caminhos. É provável que seja 

encontrada uma rota de sucesso. Algumas dessas rotas permitirão 

integração das biomassas, por exemplo, uso simultâneo de biomassas 

florestais e agrícolas, de resíduos urbanos, etc. Até mesmo aparas de 

papel podem ser consideradas. Afinal, todo material que contenha 

biomassa poderia ser desconstruído e convertido, Esse é o princípio 

básico de muitas biorrefinarias.  

 

A grande vantagem da auto-hidrólise com água quente é que é 

uma operação simples, barata, fácil e conhecida. 

 

          Existem correntes de pesquisadores que sugerem uma extração 

das hemiceluloses em condições alcalinas. Apesar de viável nos 

laboratórios, existem dificuldades de viabilização para escala industrial. A 

extração alcalina de cavacos de madeira resulta em rendimentos altos de 

extração (20% ou mais), mas nem tudo que se remove são 

hemiceluloses. Inclusive, as hemiceluloses não são totalmente formadas 

de açúcares simples.   

 

          Dessa forma, diversos problemas sérios inviabilizam essa rota: 

 

 Perda de álcali para neutralizar as ramificações ácidas das 

hemiceluloses; 

 

 Uso de um produto caro para a extração das hemiceluloses 

(soda cáustica); 

 

 Gasto excessivo de álcali;  

 

 Remoção de pouca quantidade de hemiceluloses na forma de 

açúcares simples; 

 Heterogeneidade do material extraído; 

 

 Dificuldades de fermentação posterior. 
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          A curiosidade dos pesquisadores é enorme e a inventividade 

também. Até mesmo estudos estão sendo relatados para se promover o 

renascimento do processo sulfito e posterior purificação alcalina das 

polpas para extrair hemiceluloses. Seria um renascimento do processo 

sulfito, orientado para a produção de polpas solúveis, como já existem 

em diversos países (Canadá, Estados Unidos, Noruega, Áustria, África do 

Sul, etc.). A extração alcalina de fibras celulósicas permite significativas 

extrações em processos que podem ser realizados a quente (menos carga 

de álcali) ou a frio (altas cargas alcalinas).  

 

          Esse tipo de extração é tecnicamente possível, as dificuldades 

ficarão por conta de separar as hemiceluloses extraídas e se usarem as 

mesmas em produtos de maior valor agregado.  

          As fábricas de polpa solúvel pelo processo sulfito já usam essas 

hemiceluloses como aditivos ou cargas em fabricação de papel, porém, 

podem-se descobrir outros usos valiosos para elas. Por outro lado, 

qualquer coisa que se incorpore no peso do papel é vendida a preço de 

papel, o que é uma grande agregação de valor. Como as hemiceluloses 

ofertam maior capacidade de ligação entre as fibras do papel, essa 

utilização precisa ser mais estudada e desenvolvida comercialmente.  

  

 

          As hemiceluloses podem ainda serem extraídas do próprio licor 

residual do cozimento, a exemplo do que se faz para a lignina. Existem 

tecnologias para essa extração, as mais adequadas no momento são 

baseadas em ultrafiltração com membranas de cerâmica. Recuperam-se 

60 a 80% dos oligômeros de peso molecular e dimensões compatíveis 

com as membranas. Entretanto, essa filtração não é seletiva e junto 

acompanha um teor de lignina, que pode atingir 20% ou mais (são 

oligômeros de lignina de dimensões similares àqueles das hemiceluloses). 

Em alguns casos, recomenda-se um branqueamento com dióxido de cloro 

dessas hemiceluloses extraídas para “eliminar” a lignina.  Com isso, 

podem-se obter hemiceluloses em proporções de 93 a 95% em base de 

peso seco. As moléculas de oligômeros são maiores dos que as obtidas 

pela auto-hidrólise ácida.  

 

          Mesmo após purificação e branqueamento, esse material 

ultrafiltrado ainda possui contaminação com lignina. É um material, que 
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para ser fermentado, precisa de clivagem dos oligômeros até monômeros 

e de maior purificação em relação à lignina contaminante. A lignina, por 

ser hidrófoba, retarda a acessibilidade das hemiceluloses às enzimas e 

aos microrganismos fermentativos.  

 

          O potencial de extração de hemiceluloses do licor preto por 

ultrafiltração tem sido relatado como de 40 a 60 kg por tonelada de 

celulose seca ao ar. Expressando-se isso base madeira seca, resulta em 

22 a 33 kg de hemiceluloses por tonelada de madeira seca (2,2 a 3,3% 

do peso seco). Isso corresponde a 15 a 20% do teor de hemiceluloses 

originalmente presentes na madeira (exceto grupos acetila e uronila), o 

que é até certo ponto interessante. 

 

          As vantagens desse procedimento são as seguintes: 

 

 Não se afeta o rendimento da polpação nem a qualidade da 

celulose fabricada; 

 

 Reduz-se muito pouco o poder calorífico do licor preto, pois as 

hemiceluloses não são intensamente removidas do licor preto e 

possuem pouca energia contida em suas moléculas em relação à 

lignina; 

 

 Afetam-se as propriedades do licor preto em pequena 

extensão. 

 

          Enfim, as cartas estão na mesa! Qual a que vamos virar? 

           

 
 

======================================== 
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OUTRAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PRODUTOS 

 
 

 
          

 

          Além das 14 plataformas tecnológicas relatadas e discutidas nesse 

capítulo do Eucalyptus Online Book existem algumas outras 

oportunidades consideradas menos promissoras e outras já em plena 

utilização, não sendo, portanto, merecedoras de maiores considerações 

nesse momento.  

          Existem pesquisadores trabalhando em diversas delas, outras 

estão em fase madura de tecnologias, mas não estão sendo totalmente 

aproveitadas pelo setor de celulose e papel. É o caso, por exemplo, da 

extração de óleos essenciais das folhas e das madeiras dos eucaliptos. Ou 

do tanino das cascas de algumas espécies florestais. Mas outros setores 

da base florestal estão felizmente se valendo delas. 

           

          De uma maneira bem genérica, existem outras oportunidades, a 

seguir relacionadas, e que podem ser aperfeiçoadas para serem anexadas 

às biorrefinarias do setor de celulose e papel: 

 

 Produção de celulose e papel microbiano, valendo de 

microrganismos para formação de filmes semelhantes ao papel; 

 

 Produção de biopolímeros naturais a exemplo do plástico verde 

da cana de açúcar; 

 

 Produção de bioembalagens naturais renováveis (não tecidos e 

isopor verdes); 
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 Nanotubos de carbono para utilização nas indústrias eletrônica, 

construção civil, têxtil, etc.; 

 

 Extrativos removidos de nós de inserção de galhos e das cepas 

das raízes das árvores (lignanas, flavonoides, fenóis, etc.); 

 

 Produção de matérias-primas químicas necessariamente de 

origem que não a biomassa (hipoclorito de sódio, cal virgem ou 

queimada, carbonato de cálcio, enxofre, sulfato ácido de sódio, 

nitrogênio, gás carbônico, etc.). 

 

         As combinações são ilimitadas para as novas unidades do setor – 

vamos ver como serão as biorrefinarias do futuro próximo – se é que o 

setor caminhará em velocidade suficiente para atingir mudanças radicais 

ou não em moderados espaços de tempo.... 

 

 
 

 

 

======================================== 
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BIOTECNOLOGIA E BIORREFINARIAS 

 

 

 
Foto: Projeto Genoma FAPESP 

 

 

          As biotecnologias são definidas como processos tecnológicos que 

dependem de organismos vivos, inclusive dos genes, para seus processos 

de conversão, tanto naqueles processos que são suportados diretamente 

por organismos (por exemplo: sacarificação e fermentação por leveduras) 

como por compostos gerados por organismos (por exemplo: enzimas).  

 

          A palavra e a ciência da biotecnologia passaram a se consolidar e a 

se associar como esperanças de novos negócios e de muita inovação a 

partir de meados dos anos 1970’s.  

          Com a designação de biotecnologia passaram a se agrupar 

inúmeros segmentos de muitas outras ciências naturais, como biologia, 

botânica, entomologia, fitopatologia, microbiologia, enzimologia e 

engenharias agronômica, florestal, química, sanitarista, etc. Tudo aquilo 

que envolvia seres vivos e que pudesse resultar em produtos e processos 

biológicos mudou de uma hora para outra de status, passando a ser 

referido como temas biotecnológicos.  

          Inúmeras expectativas foram criadas, muitíssimas empresas de 

diversos outros negócios tentaram se hibridar e a pesquisar 

biotecnologia, tais como os setores de eletrônica, medicina e fármacos, 

alimentação, etc. Havia uma enorme ansiedade, acreditando-se que o 

homem poderia enfim domesticar as leis da Natureza e até mesmo 

“brincar de Deus”.   
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          O setor de celulose e papel (e sua área florestal) logo se 

identificou com essa vertente biotecnológica, por ser um tipo de indústria 

com alto nível de recursos naturais agregados.  

Entre as oportunidades imaginadas se inseriam: 

 

... nas fábricas: 

 Biopolpação e biobranqueamento; 

 

 Biodeterioração de extrativos e resinas causadoras de incrustações 

(“pitch”); 

 

 Biodegradação de poluentes aéreos, sólidos (compostagem) e 

líquidos (tratamento biológico de efluentes); 

 

  Biodegradação de limos e sujeiras de processos industriais; 

 

 Produção de inúmeros tipos de enzimas para um sem número de 

utilizações industriais: refinação, branqueamento, pré-tratamento 

de cavacos de madeira, etc.; 

 

 Produção de papéis microbiológicos (papéis compostos por filmes de 

microrganismos produtores de celulose);  

 

 Uso de bioensaios para monitorar efeitos ambientais, etc. 

 

 

... nas florestas plantadas: 

 Usos da genômica para mapeamento e sequenciamento genético de 

genomas; 

 

 Cultivo de tecidos e de células; 

 

 Embriogênese somática; 
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 Engenharia genética e desenvolvimento de organismos 

geneticamente modificados; 

 

 Promoção e estimulação de transgenia através de modificadores 

gênicos (antibióticos, enzimas, radiações, etc.); 

 

 Controle biológico de pragas e doenças; 

 

  Uso de leguminosas fixadoras de nitrogênio e de micorrizas 

recuperadoras de fósforo para o solo; etc. 

 

 

Mais de cinquenta anos se passaram, sendo que a biotecnologia 

perdeu um pouco do charme inicial e foi sendo, como costuma acontecer, 

fragmentada em outras ciências como a nanotecnologia, a biorrefinaria, a 

engenharia genética, etc. O bolo era muito grande para ser coberto por 

um só guarda-chuva. Enquanto isso, seus frutos foram sendo colhidos, 

em algumas áreas mais, em outras menos. 

Nas fábricas de celulose Kraft, como era fácil de imaginar, a 

resistência por mudanças sempre foi grande: o processo Kraft se 

robusteceu, criou arcabouços krafteanos capazes de aniquilar qualquer 

tentativa de biopolpação, biobranqueamento, etc.  

          Essas biotecnologias não passaram de ventos rápidos, sendo 

que a química tradicional Kraft se garantiu um pouco mais moderna, mas 

com os mesmos conceitos do passado. Na área de controle da poluição, 

os tratamentos biológicos e os bioensaios viraram rotineiros, mas não se 

criou nada de novidade em relação ao que já se conhecia – tanto é 

verdade que existem poucos estudos visando a desenvolver 

microrganismos altamente eficientes para degradar poluentes. Já na 

fabricação de papel, o papel microbiológico saltou de promessa ao status 

de apenas uma curiosidade interessante, com mercados muito reduzidos 

e específicos. Já a utilização de enzimas em algumas etapas da fabricação 

de papel se solidificou em algumas fábricas e processos. 

Na área florestal, as coisas caminharam bem mais. O mapeamento 

de diversos genomas foi atingido. Com isso, já se podem identificar a 

paternidade e a descendência de linhagens de plantas. Também a 
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genômica permite acelerar o melhoramento florestal, por seleção precoce 

de indivíduos superiores ainda no estágio de embrião. A multiplicação 

vegetativa de plantas se consagrou na forma da clonagem, a grande 

vencedora das inovações comerciais florestais do final do século XX: um 

sucesso que aumentou a produtividade, a qualidade e a homogeneidade 

das madeiras e das florestas. 

Outro sucesso florestal notável foi o alcançado com o controle 

biológico de pragas e doenças, valendo de organismos amigos para 

destruir os inimigos – um belo conceito ambientalmente correto e muito 

eficiente. 

Por outro lado, toda a expectativa com a engenharia genética 

acabou sendo freada pelos sistemas de certificação florestal, que não 

aceitam (ainda) a certificação de florestas contendo organismos 

geneticamente modificados. Quando muito, pequenas áreas de pesquisa 

são aceitas, para evitar a contaminação das áreas certificadas com genes 

alterados. Também existe muito esforço das entidades ambientalistas 

para que se criem legislações que permitam se rastrear e rotular os 

produtos comerciais que contenham organismos transgênicos, a exemplo 

do que já ocorre com produtos alimentícios. Com isso, o comprador 

poderia decidir se compra ou rejeita o produto que contenha genes 

transferidos ou modificados.  

Ao longo desse período, diversos genes foram desenvolvidos para 

agregar vantagens competitivas às florestas plantadas, tornando-as mais 

produtivas e resistentes: genes para menor teor de lignina na madeira; 

genes para maiores resistências a diversas pragas, doenças e pesticidas 

agrícolas; genes para resistência a condições de estresses climáticos 

(frio, déficit hídrico, etc.), etc. Enfim, uma interessante disponibilidade da 

investigação científica que não se propaga por razões da precaução das 

entidades certificadoras em relação aos organismos modificados.  

Se essa pesquisa com transgênicos pudesse evoluir associada ao 

melhoramento clássico, com certeza a própria biossegurança seria maior, 

bem como os ganhos em produtividade florestal e até mesmo em 

conservação de ecossistemas naturais. A biotecnologia e a transgenia têm 

sido bandeiras do setor, mas que não estão sendo posicionadas em 

mastros adequados. Entre ventos e tempestades, os sonhos continuam, 

mas as realidades não acontecem na mesma intensidade.  
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Existe também uma possibilidade de que a transgenia possa ser 

muito mais vantajosa a outros países que possuam limitações para o 

crescimento de florestas de eucalipto aos ritmos conseguidos no Brasil. É 

o caso dos Estados Unidos da América, que têm um audacioso programa 

de desenvolvimento de eucaliptos transgênicos para resistência ao frio 

(geadas e nevadas). Existem hoje diversos materiais genéticos de 

eucaliptos transgênicos em estados como Flórida, Alabama, Geórgia e 

Texas, com o objetivo de desenvolvimento de clones capazes de serem 

plantados em florestas de alta produtividade para fins industriais, o que 

hoje é inviável em função do frio. O mesmo raciocínio é válido para 

outros países, com outras motivações, como é o caso de China, Índia, 

etc. 

Uma coisa, porém é certa – mais dias ou menos dias, as coisas 

poderão mudar e mudar bastante – no Brasil e fora dele. Porém, como 

prêmio de consolação aos que se opõem, poderá ficar a exigência da 

rotulagem de produtos contendo organismos transgênicos com um selo 

ou uma declaração. Os papeleiros é que decidirão se vão comprar uma 

celulose de mercado contendo organismos transgênicos, sabendo que 

terão depois que rotular seu papel sanitário (por exemplo) para que o 

cliente nos supermercados decida se quer ou não comprar e se limpar 

com esse papel.  

Com base nesses fatos, fica claro que temos algo a fazer – uma 

enorme necessidade de informar, debater e dialogar esse tema com as 

partes interessadas e com a sociedade global. Portanto, amigos, antes de 

se continuar o processo de lamentações, o melhor seria iniciar rápido um 

amplo processo de comunicação social, com adequadas argumentações e 

com vontade de escutar e dialogar com os opositores. É do debate e do 

diálogo que se constroem as melhores rotas tecnológicas e se derrubam 

os muros que impedem o avanço da ciência.  

 

          As biotecnologias têm papel fundamental para o desenvolvimento 

das biorrefinarias, em especial das rotas que dependem de processos 

biológicos. A produção do etanol celulósico por plataforma bioquímica é 

talvez a rota mais cobiçada hoje pela biotecnologia. Entretanto, não é 

apenas através dessas formas de desenvolvimentos de enzimas e de 

microrganismos especializados que a biotecnologia pode colaborar com as 
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biorrefinarias. Por exemplo: o melhoramento genético das florestas pode 

oferecer cada vez mais matérias-primas florestais que sejam mais aptas 

para as conversões da madeira em celulose e papel e ao mesmo tempo, 

também para bioprodutos e biocombustíveis. Isso pode ser conseguido 

pela maior adequação da parede celular das células da madeira às 

conversões termoquímica e bioquímica.  

 

        A genômica e a engenharia genética poderão contribuir muito para 

a produção de bioprodutos e biocombustíveis através de modificações nas 

rotas de formação e deposição nas células da lignina, extrativos, 

hemiceluloses e celulose.  

 

          Os desafios para que se possam suprir as necessidades da 

crescente população mundial exigirá sem dúvidas mudanças de 

paradigmas. Já que não existem movimentos para tentar impedir a 

explosão populacional global, resta encontrar outros caminhos para evitar 

o caos futuro. Talvez a biotecnologia possa ter um papel bastante 

relevante para ajudar a solucionar esse enorme problema que já estamos 

enfrentando.  

 

======================================== 
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ADEQUAÇÕES TECNOLÓGICAS NAS ATUAIS FÁBRICAS DE 

CELULOSE KRAFT 

 

 

 
 

          As novas demandas e as alterações processuais que surgirão (e 

que estão surgindo rápido, também) nas fábricas de celulose Kraft 

exigirão rápidas adequações tecnológicas para que as biorrefinarias 

possam ser implementadas sem sustos e atropelos.  

Dentre as principais exigências estão as seguintes: 

 Construção e adequação dos balanços energéticos e de 

materiais para integração estabilizada da fábrica de celulose Kraft 

com as unidades da biorrefinaria; 

 

 Integração efetiva e ecoeficiente de processos que permitam 

fechamento de circuitos de água, redução de poluentes sólidos, 

líquidos e gasosos e ganhos em eficiências energética e 

operacional; 

 

 Adequação das crescentes escalas de produção na fabricação 

de celulose com escalas não tão significativas para os produtos das 

biorrefinarias; 

 

 Acompanhamento efetivo da qualidade da polpa de celulose, 

que não pode ser afetada pela extração de biomateriais pela 

biorrefinaria; 
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 Recuperação de rendimentos na fabricação de celulose Kraft 

em caso de alguma perda decorrente da entrada em operação das 

biorrefinarias;  

 

 Adequações nas caldeiras de recuperação do licor preto em 

função do menor poder calorífico e menores quantidades de sólidos 

orgânicos a queimar (resultantes da extração de lignina e/ou 

hemiceluloses ou da gaseificação do mesmo); 

 

 Desenvolvimento de sinergias entre a fábrica de celulose e as 

unidades da biorrefinaria. Por exemplo: a remoção de parte da 

lignina permite expansões da linha de fibras. 

 

 Desenvolvimento de estudos estratégicos para avaliações de 

exigências em especificações dos novos produtos das 

biorrefinarias; 

 

 Avaliação do negócio sob a ótica tecnológica e demais fatores 

de sustentabilidade (impactos ambientais, econômicos e sociais); 

 

 Integrar as culturas de multiprodutos das biorrefinarias à 

cultura de escala de produção, competição por custos e eficiências 

operacionais da fabricação de celulose Kraft; 

 

 Desenvolvimento de mercados (tradicionais e de novos 

produtos) a serem integrados com as biorrefinarias do setor, sem 

os quais as chances de sucesso serão mínimas.  

 

    

========================================= 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Biorrefinarias – Sonhos, ventos, inquietudes ou realidades? 

 

 

          Definitivamente, as indústrias de celulose Kraft de mercado e de 

papel têm muito a oferecer e a implementar para ter um papel cada vez 

mais relevante na era da bioeconomia. Bastaria se enumerar algumas de 

suas características já citadas ao longo desse trabalho para se ter plena 

convicção de que isso está prestes a acontecer.  

 

          Esses processos fabris podem passar a exercer força proeminente 

em função de: 

 

 Renovabilidade da matéria-prima florestal; 

 

 Reciclabilidade dos produtos de celulose e papel; 

 

 Degradabilidade natural desses compostos e produtos; 

 

 Adequado nível de sustentabilidade florestal e industrial; 
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 Altíssima produtividade na geração de biomassa a custos 

competitivos; 

 

 Colaboração para redução do efeito estufa e para mitigar as 

mudanças de clima em função da enorme fixação de carbono na 

base florestal; 

 

 Grande potencial de outros ganhos indiretos: eficiência 

energética, redução de resíduos, fechamento de circuitos, etc.; 

 

 Grandes possibilidades de integração com outras atividades 

industriais, agrícolas e rurais; 

 

 Grande potencial para geração de novas riquezas e novos 

empregos;  

 

 Enorme potencial para liderar o processo de bioprodutos e 

biocombustíveis na era da bioeconomia; 

 

 Necessidade de se reinventar globalmente um setor que está 

atingindo um nível de maturidades tecnológica, comercial e de 

consumo de seus produtos pela sociedade.  

 

 

          As biorrefinarias podem oferecer algumas das chaves para as 

mudanças, que serão de grande magnitude, em especial em um setor 

que costuma ter aversão a mudanças e a quebra de regras consagradas.  

          Existem também algumas barreiras tecnológicas sérias a serem 

vencidas pelos estudiosos, dentre elas as que se seguem: 

 Melhorias na qualidade fermentativa de enzimas e leveduras 

para açúcares de 5 átomos de carbono ou pentoses (xilose, 

arabinose, etc.); 

 

 Melhoria no desempenho e rendimentos dos processos de 

gaseificação e pirólise rápida da biomassa, inclusive com 

melhoria de qualidade de matérias-primas e de catalisadores 

mais apropriados; 
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  Melhoria no fracionamento, desconstrução e purificação dos 

produtos fragmentados da biomassa, por quaisquer das 

técnicas empregadas; 

 

 Melhoria na remoção de contaminantes prejudiciais aos 

processos (inibidores de fermentação, inativadores de reações 

de síntese, etc.); 

 

 Melhoria nas reações e rendimentos das sínteses orgânicas a 

partir do “syngas”; 

 

 Conversão catalítica do gás de síntese para produção de 

combustíveis líquidos (etanol, metanol, dimetil éter, biodiesel, 

etc.); 

 

 Melhoria nas técnicas de separação por membranas; 

 

 Melhoria nas técnicas de modificação de superfícies; 

 

 Desenvolvimento de novos produtos de alto valor agregado a 

partir da lignina sulfatada Kraft (em especial para a produção 

de fibras de carbono de alta pureza, fenóis, resinas adesivas, 

etc.); 

 

 Idem para as hemiceluloses e seus derivados; 

 

 Desenvolvimento de protótipos e instalação de plantas pilotos 

de demonstração para as variadas e diversas tecnologias 

desenvolvidas; 

 

 Desenvolvimento de mecanismos e desenhos industriais para 

integração de forma balanceada e sem prejuízos da fábrica de 

celulose Kraft convencional com as instalações selecionadas 

para a biorrefinaria integrada selecionada; 

 

 Adequação tecnológica dos processos atuais de produção de 

celulose Kraft para impedir a perda de qualidade dos seus 



240 
 

produtos tradicionais e dos rendimentos e custos operacionais, 

em especial nas áreas de polpação e recuperação do licor. 

 

 

         Existe muita preocupação dos produtores de celulose com relação 

ao que possa vir a acontecer com a fábrica de celulose Kraft, com a 

implantação de alguns tipos de biorrefinarias.  

          Um exemplo já citado: a remoção parcial da lignina e/ou de 

hemiceluloses do licor preto Kraft vai diminuir seu poder calorífico inferior 

que já é baixo (pode baixar dos atuais 13 – 14 GJ/tonelada seca para 10 

a 12). Como contrabalancear isso nas caldeiras de recuperação, já que 

existirá forte impacto na eficiência térmica da caldeira, produção de vapor 

superaquecido, redução do sulfato a sulfeto, etc.? 

          Dentre as rotas e plataformas tecnológicas mais promissoras no 

curto e médio prazo para o setor, podem ser citadas algumas que já 

estão sendo eleitas e pesquisadas com mais intensidade pelas empresas 

e pesquisadores desse segmento industrial: 

 

 Produção de eletricidade a partir da biomassa para venda 

como energia limpa para o “grid” elétrico ou consumidores de 

arranjo industrial que tenha a empresa de celulose/papel como 

empresa âncora; 

 

 Produção de péletes e/ou briquetes de biomassa adensada 

para comercialização; 

 

 Produção de diversos tipos de nanocelulose (nanocristais e 

celulose nanofibrilada); 

 

 Gaseificação da biomassa florestal para geração de 

combustível renovável para alimentar o forno de cal, eliminando a 

dependência de óleo combustível e do gás natural de origem 

fóssil; 

 

 Extração de parte da lignina do licor preto para permitir 

aumento de capacidade na área de recuperação do licor. Essa 
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lignina poderá ser usada tanto como combustível no forno de cal 

como também para venda para a indústria química para produtos 

de maior valor agregado. 

 

 Extração do metanol do licor preto e dos gases não 

condensáveis concentrados. Esse biocombustível pode ter uso 

interno, até mesmo no forno de cal. 

 

 Extração de terebintina e de  “tall oil” nas fábricas de 

celulose Kraft de coníferas (fibras longas a partir de madeiras 

resinosas) para uso interno nas fábricas ou para venda externa; 

 

 Produção de biogás pela digestão anaeróbica de resíduos 

orgânicos; 

 

 Pirólise rápida da biomassa florestal para produção de bio-

óleo, um valioso produto para comercialização para inúmeras 

finalidades; 

 

 Gaseificação de parte do licor preto Kraft para aumentar a 

capacidade da fábrica de celulose sem ter que se investir em nova 

caldeira de recuperação; 

 

 Produção de dimetil éter a partir do gás da gaseificação;  

 

 Produção de etanol celulósico de segunda geração, em parceria 

com o setor sucroalcooleiro, área com o maior estoque de 

conhecimentos e desenvolvimentos nessa plataforma tecnológica; 

 

 Produção de derivados das hemiceluloses, que podem ser 

extraídas da madeira, resíduos florestais ou do licor preto; 

 

 Monitoramento e desenvolvimento de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento acerca de outras áreas potenciais de 

biomateriais, como aqueles que podem ser obtidos dos extrativos, 

casca e folhas das árvores, etc.  
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          As parcerias e consórcios de empresas dentro do setor e com 

outros setores já começam a ser anunciadas, sejam a nível nacional ou 

internacional.  

          Com forças aceleradoras dadas pelos mercados, indústria e 

políticas industriais, o segmento brasileiro de celulose e papel terá 

energia mais intensa para atingir os requeridos quesitos tecnológicos e 

mercadológicos.   

          As tecnologias que mostram maiores potenciais para o curto e 

médio prazo já estão sendo trabalhadas. As empresas estão atentas e 

monitorando esse campo de potencialidades, para que ele não se 

converta em um campo minado de ameaças ou de frustrações. Diversas 

empresas brasileiras já anunciaram esforços significativos para 

comprovar e viabilizar alguns desses novos produtos e negócios em suas 

fábricas. 

 

          Espero que a sabedoria, o bom senso, a busca pela inovação e a 

responsabilidade em relação à sustentabilidade sejam os balizadores 

desses desenvolvimentos.  

Um abraço a todos e obrigado por sua leitura. 

 

          Encontrem, por favor, logo a seguir, um documento associado a 

esse com um histórico nacional e global das biorrefinarias, bem como 

uma enorme seleção de artigos relevantes sobre o tema biorrefinarias 

integradas ao setor de celulose e papel para complementar sua bagagem 

tecnológica acerca desse assunto.     

 

======================================== 
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REFERÊNCIAS DA LITERATURA E SUGESTÕES PARA LEITURA 

 

          A literatura global sobre biorrefinarias integradas à produção de 

celulose e papel é muito vasta, rica e diversificada, principalmente em 
artigos e websites de países como Estados Unidos da América, Canadá, 

Finlândia, Suécia, Alemanha, França, Japão, Noruega, Áustria, Portugal, 

etc. No Brasil, as referências bibliográficas são também numerosas, pelo 
amplo envolvimento das universidades, institutos de pesquisas e 

empresas. Isso tem acontecido tanto no setor de base florestal, como em 

ramos especiais do agronegócio: setor alimentício, setor sucroalcooleiro, 
etc. 

          Com a finalidade de simplificar as citações bibliográficas nesse 
capítulo, produzi uma espécie de Relato de Vida com uma ampla 

coletânea de centenas de referências de materiais científicos e técnicos 

sobre as biorrefinarias. Basta acessar esse documento e se navegar nele 
para se encontrar muitos itens valiosos para leitura, navegação e até 

mesmo diversão em vídeos e materiais mais didáticos. 

          Esse documento também relata o desenvolvimento histórico das 

biorrefinarias em base de biomassas florestais e de meu envolvimento 

com esse histórico a partir do início do atual milênio. 

 

Portanto, acessem para leitura e obtenção de literaturas técnicas: 

 

Relato de Vida e Coletânea de Publicações... Biorrefinarias integradas 

ao setor de celulose & papel. Vivências no desenvolvimento 

desses processos tecnológicos no Brasil. C. Foelkel. Website 
www.eucalyptus.com.br do Professor Celso Foelkel. 307 pp. (2023) 

Disponível em: 

https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias.pdf  
(em Português)      

 

 

 ======================================== 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
https://www.eucalyptus.com.br/artigos/2023_Relato+Vida+Biorrefinarias.pdf
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