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Casca de café
Estudo realizado em 2008, pelo agrônomo Luiz Vicente Gentil, da UnB.

Pode ser uma excelente opção como 
substituição à queima de madeira;

Subproduto com alto poder energético e 
é muito mais barato que a madeira, o 
que faz um aliado contra o 
desmatamento;

O uso do material reduz a poluição 
causada pela alta quantidade desse 
tipo de resíduo deixado na natureza.



Casca de café

Safra 2004/2005 O Brasil produziu 33 milhões de 
sacas de café, o equivalente a 2 milhões de toneladas do 
produto;

Desse total, cerca de 1 milhão de toneladas era composta 
por resíduos da casca do café, atualmente de baixo uso 
comercial;

Segundo o estudo da UnB, a casca tem um potencial 
energético próximo ao da madeira:

Experimentos permitiram identificar que a queima de cada quilo
do material seco, com 0% de umidade, gera 3.933 quilocalorias, 
número considerado excelente se comparado à lenha, principal 
fonte usada pelas empresas, que produzem, 4.932 quilocalorias. 



Casca de café

Usos principais:
Forragem do solo das plantações de café;
Granjas, para absorver fezes e urina dos 
animais.

Opções energéticas:
Prensagem da casca e formação de briquetes 
para queimas em fornalhas, como forma de 
substituir a lenha em processos industriais para 
alimentar caldeiras ou para secagem, por 
exemplo, ou ainda, gerar eletricidade.

Uma tonelada de briquete feito com casca de 
café seria uma alternativa a mais no mercado, 
que atualmente comercializa uma tonelada de 
briquete de serragem e restos de madeira por 
valores entre R$350 e R$400.



Casca de café

Opções energéticas:
Combustão;
Gaseificação;
Transformação em carvão vegetal.



Casca de café

Segundo o professor Luiz Vicente Gentil, produz-se 
anualmente no País 620 mil toneladas de briquetes de 
madeira:

se fosse aproveitada a carga anual de resíduos de café, o 
fornecimento de briquetes deste material seria de 300 
milhões de toneladas por ano.

Grandes empresas em Minas Gerais já estão utilizando 
o processo de briquetagem a partir do café.



Casca de café

Vantagens do uso energético:
ajuda a "limpar" o meio ambiente, já 
que reduz a quantidade de 
subprodutos deixados na natureza;
contribui para a minimização do 
desmatamento de áreas nativas, pois 
substitui a madeira;
ao mesmo tempo em que constitui uma 
fonte energética de custo zero, pode 
gerar renda aos produtores de café;
ao contrário dos derivados de 
petróleo, os combustíveis renováveis a 
partir de biomassa, como é o caso da 
casca de café, seqüestram o carbono 
emitido na queima para realização da 
fotossíntese.



Casca de café

Desvantagens ou fatores limitantes do uso 
energético:

a utilização desse material em todos os cantos do País 
pode ser dificultada devido ao alto custo do 
transporte. A ideia de transportá-lo poderia 
inviabilizar o negócio das empresas:

a alternativa seria briquetar junto da agroindústria, assim 
que a colheita fosse realizada.



Casca de arroz

Além de ser um dos 
alimentos mais consumidos no 
mundo todo, o arroz é 
também uma fonte 
excepcional de biomassa: 

sua casca, que hoje é quase 
inteiramente descartada, 
representa 25% do peso de 
todo o material colhido.



Casca de arroz

Sua utilização é bastante 
variada, sendo a principal 
a produção de energia.
Fornalhas de secadores, 
autoclaves, gaseificadores.



Casca de arroz

Geração de energia:
alternativa praticável do 
ponto de vista tecnológico, 
viável do ponto de vista 
econômico e ética do 
ponto de vista ecológico, 
uma vez que existe 
tecnologia para a 
conversão, a matéria- prima 
é abundante na região e 
todo CO2 produzido na 
queima volta para o ciclo 
de carbono da biosfera 
terrestre.



Casca de arroz

Vantagens energéticas:
redução dos custos com energia elétrica, pois se 

consegue ao menos suprir parte da necessidade 
internamente, reduzindo os gastos energéticos totais;
redução da dependência energética das 
concessionárias;
destinação eficiente para a casca de arroz;
minimização do volume de resíduos sólidos gerados.



Casca de arroz

Desvantagens energéticas:
há poucos estudos e investimentos em P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento) para descobrir a destinação correta 

e o emprego da cinza em outros produtos;

Densidade baixa transporte problemático. Então: 
transformação em briquetes para redução do volume.



Casca de arroz

Processo produtivo de geração de energia:
Primeiro, ocorre o recebimento do arroz com casca;
Na sequência, é realizado o processo de descasque do 
arroz, onde ocorre a separação do grão e do resíduo 
(casca);
A seguir, a casca é armazenada em um silo reservatório, 
depois ela é transportada até o silo que abastece uma 
fornalha onde ocorre a queima;
Por fim, o calor produzido aquece a caldeira com água, 
produzindo o vapor necessário para impulsionar a turbina, 
que está associada a um gerador de energia.



Casca de arroz

Cinzas:
As cinzas possuem 95% de sílica de alto valor para o 
setor cimenteiro e fabricantes de telhas e tijolos 
aproveitamento do subproduto (resíduo do resíduo), e 
diminui a redução de extração do recurso natural.



Casca de arroz

No Brasil há centenas de 
usinas de beneficiamento de 
casca de arroz, 300 delas 
localizadas no Rio Grande do 
Sul;

O Estado de São Paulo, que 
não é um grande produtor, 
tem razoável capacidade de 
beneficiamento.



Casca de arroz

O arroz vem da lavoura com 25-30% de umidade, 
índice que varia com as condições de plantio e com a 
época do ano. 

A umidade precisa ser reduzida para 12-15% para 
que o arroz seja beneficiado e, no máximo a 13%, 
para que seja armazenado. 

A secagem é feita com queima da casca. Os gases de 
combustão são empregados como meio de 
aquecimento.



Casca de arroz

O poder calorífico superior, em 
base seca, da casca de arroz, é 
15,84 GJ/t. O poder calorífico 
inferior, com umidade de 11%, 
é de 12,96 GJ/t, muito 
superior ao bagaço de cana. 

A cerâmica Reunidas, de 
Cristalândia (TO),  utiliza 100% 
da casca de arroz no 
abastecimento dos fornos.



Bagaço da cana

O bagaço da cana é o resíduo 
sólido que remanesce da 
moagem da cana-de-açúcar nas 
usinas de açúcar e destilarias de 
álcool etílico no país. 

A proporção desse resíduo 
depende da quantidadede
fibras que os cultivares de cana 
apresentam. 



Bagaço da cana

De um modo geral, o material genético em uso no país 
apresenta um teor aproximado de 270 a 290 kg de bagaço 
(com 50% de umidade) em cada tonelada de cana 
processada. 



Bagaço da cana

Do total produzido nas unidades de produção, uma parcela 
diminuta (próxima a 10%) é destinada a usos diversos, como a 
alimentação animal. Toda a parte restante (90%) é queimada 
em caldeiras no próprio ambiente onde é produzida, para a 
geração de vapor.



Bagaço da cana

O Poder Calorífico Inferior (PCI), base úmida, do bagaço 
amostrado pelo CTC (Centro de Tecnologia Canavieira) em 
diversas usinas e situações mostrou grande amplitude dos 
resultados, entre e 5,6 a 8,9 MJ/kg, devido principalmente à 
variação da umidade do bagaço.



Bagaço da cana

O funcionamento de uma unidade de produção 
sucroalcooleira requer o uso de três tipos de energia:

térmica, utilizada no cozimento do açúcar e/ou na 
destilação do álcool etílico;
mecânica, utilizada na maior parte das unidades para 
mover as moendas que, por um processo de desfibramento 
e compressão, retiram o caldo da cana, a sacarose nele 
presente;
e a energia elétrica para a iluminação, funcionamento dos 
motores e bombas d’água que movimentam todo o sistema 
fabril.



Bagaço da cana

A consecução dos três tipos de energia é feita 
através da queima do bagaço em fornalhas que 
aquecem as caldeiras para a produção de vapor.



Bagaço da cana

As caldeiras, em número compatível com a dimensão da 
unidade:

produzem a quantidade de vapor necessária para fazer 
funcionar todo o complexo industrial;
e incinera todo o bagaço produzido nas moendas a cada 
safra, sem deixar excedentes para a safra subsequente
que tenderiam a se transformar em problemas ambientais. 

Esse processo tradicional sempre garantiu a funcionalidade 
do sistema, a autossuficiência energética da unidade e a 
ausência de resíduos sem destino.



Bagaço da cana

Grande parte das 434 usinas de açúcar e álcool do País são 
autossuficientes em energia, graças ao bagaço de cana, e 
100 delas já vendem excedentes para o sistema integrado 
nacional. 

Essa bioeletricidade contribuiu, em 2009, com 670 megawatts 
médios para a rede, ou quase 2% da energia consumida no 
País, segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar
(Unica). E há muitas montanhas de bagaço para queimar.



Bagaço da cana

Somando o bagaço que sobra nas usinas à palha que sobra 
no campo após a colheita mecanizada (que hoje não é 
aproveitada), o setor prevê ter biomassa suficiente para 
produzir 13 mil megawatts em 2020.

Isso equivale a três vezes o que deverá produzir a 
Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu. E é suficiente para 
suprir 14% do consumo nacional estimado para 2019, quando 
está previsto o início da operação de Belo Monte.


	Uso de subprodutos para geração de calor e energia
	Casca de café�Estudo realizado em 2008, pelo agrônomo Luiz Vicente Gentil, da UnB.
	Casca de café
	Casca de café
	Casca de café
	Casca de café
	Casca de café
	Casca de café
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Casca de arroz
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana
	Bagaço da cana

