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O Fórum Econômico Mundial anunciou a plataforma First

Movers Coalition para que as empresas globais assumam

compromissos de negócios sustentáveis e investimentos,

com um mercado de tecnologias de baixo carbono para

atingir as metas de descarbonização até 2050.

“Nesta década precisamos implantar o mais rápido

possível tecnologias inovadoras de energia, como turbinas

eólicas, painéis solares e armazenamento de carbono e

maior uso da biomassa e bioenergia, para impulsionar os

nossos objetivos de descarbonização”.

John Kerry Estados Unidos



A First Movers Coalition oferece oportunidades para uma ampla gama de empresas assumirem compromissos,

agirem e construírem as cadeias de suprimentos limpas e lucrativas do futuro. Também reúne uma série de

organizações da sociedade civil e de especialistas para criar impulso, complementar os esforços em andamento e

contribuir para o desenho da iniciativa.

A First Movers Coalition alavancará o poder de compra coletivo das empresas líderes e impulsionará a necessidade

dessas tecnologias. Peço aos líderes empresariais que trabalhem conosco e sejam os modelos que mantêm vivos

nossos objetivos climáticos, disse Børge Brende, presidente do Fórum Econômico Mundial.

Os membros fundadores incluem AP Møller – Mærsk, Aker ASA, Agility, Airbus, Amazon, Apple, Bain & Company,

Bank of America, Boston Consulting Group, Boeing, Cemex, Dalmia Cement (Bharat) Ltd, Delta Air Lines, Deutsche

Post DHL Group , ENGIE, Fortescue Metals Group, Holcim, Invenergy, Johnson Controls, Mahindra Group, Nokia,

Ørsted, ReNew Power, Scania, SSAB Swedish Steel, Trafigura Group, Trane Technologies, United Airlines, Vattenfall,

Volvo Group, Yara International, Western Digital, e ZF Friedrichshafen AG assumiram compromissos em pelo menos

um desses setores.



O grupo vai impulsionar por meio do investimento e

soluções tecnológicas em oito setores-chave: aço,

cimento, alumínio, produtos químicos, transporte

marítimo, aviação e transporte rodoviário que

respondem por mais de um terço das emissões globais

de carbono, mas não têm alternativas de energia limpa

com custo competitivo para os combustíveis fósseis.

O oitavo, envolve captura direta de carbono, que

poderia reduzir níveis de carbono alcançar emissões

globais líquidas zero mas também requer inovação

tecnológica para alcançar a viabilidade comercial.



Aviação: os membros se comprometem a usar tecnologias emergentes, incluindo

combustíveis de aviação sustentáveis (SAF) com reduções significativas de

emissões, eletricidade e propulsão de hidrogênio para viagens aéreas até 2030.

Companhias aéreas e empresas de transporte aéreo estabelecem uma meta de

substituir pelo menos 5 por cento da demanda de combustível convencional para

aviação com SAF que reduz as emissões de GEE do ciclo de vida em 85 por cento ou

mais quando comparado com o combustível convencional para aviação e / ou

usando tecnologias de propulsão com emissão zero de carbono até 2030. Os

compradores de passagens aéreas e frete aéreo estabeleceram uma meta de

substituir pelo menos 5 por cento do combustível convencional demanda de

combustível de aviação para transporte aéreo com SAF que reduzem as emissões

de GEE do ciclo de vida em 85 por cento ou mais em comparação com combustível

de aviação convencional e / ou tecnologias de propulsão com emissão zero de

carbono até 2030 - em parceria com operadoras de transporte aéreo.



Frete: Os membros se comprometem a usar

combustíveis com emissão zero em navios novos e

em navios com emissão zero adaptados até 2030.

As transportadoras estabelecem uma meta de que

pelo menos 5 por cento de seu transporte marítimo

de alto mar seja movido a combustíveis com

emissão zero até 2030, habilitado por navios

capazes de usar combustíveis com emissão zero. Os

proprietários de cargas estabeleceram uma meta

de que pelo menos 10 por cento do volume de suas

mercadorias embarcadas internacionalmente

sejam em navios que usam combustíveis com

emissão zero até 2030, a caminho de 100 por

cento até 2040.



Transporte rodoviário: os membros se comprometem a

comprar ou contratar veículos pesados e médios de

emissão zero (HDVs) até 2030. Isso pode incluir veículos

elétricos a bateria ou a célula de combustível e também

incorporar fontes renováveis de eletricidade e hidrogênio

para carregamento. Proprietários e operadores de

caminhões também definiram uma meta de que pelo

menos 30 por cento de suas compras de caminhões

pesados e 100 por cento de suas compras de caminhões

médios serão caminhões de emissão zero até 2030.

Varejistas e fabricantes definem uma meta de exigirem

todos os seus prestadores de serviços de caminhões para

cumprir o compromisso dos proprietários e operadores de

caminhões até 2030.



Aço: os membros se comprometem a adquirir

volumes de aço com emissões quase zero até

2030. A implantação de uma tecnologia

inovadora de ferro e aço é necessária para

fornecer um setor de aço líquido zero com

emissões residuais mínimas. Essas tecnologias

incluem redução direta de hidrogênio, uso e

armazenamento de captura de carbono (CCUS) e

processos de produção baseados em eletrólise.

Os compradores de aço estabeleceram uma

meta de que pelo menos 10% de seus volumes

anuais de aquisição de aço até 2030 atendam

ou excedam a definição da First Movers Coalition

para aço com emissões quase nulas.



Na COP 26 empresas brasileiras de diversos segmentos

lideradas pelo Instituto Ethos e Aché, Ambiensys, Green4T,

ICTS, JLL, Natura & CO, Odebrecht (OEC), Servmar, SPIC Brasil,

e Synergia assinaram um documento no qual se comprometem

com a adoção de uma agenda climática para reduzir suas

emissões, o aumento da sua eficiência energética e a promoção

de modelos de negócio que valorizem a floresta e a biomassa.



De acordo com o documento

assinado pelas empresas, fruto de

discussões realizadas ao longo de

2021 dentro do Grupo de Trabalho

de Meio Ambiente do Instituto

Ethos, essa iniciativa tem o

diferencial de indicar a composição

de “um ecossistema dinâmico de

atuação, onde as empresas

proponentes colaboram e ajudam a

construir uma rede de garantia dos

direitos à qualidade de vida e

evitação do ponto de não retorno

climático”.



Empregos verdes. Em relação às emissões de gases

de efeito estufa, as empresas signatárias se

comprometem não só a medir e reduzir suas

emissões, a fim de aumentar sua eficiência

energética, buscando emissões zero até 2030, mas

também divulgar anualmente seus resultados.

Além disso, as empresas se prontificam a eliminar

produtos oriundos de desmatamento ou exploração

ilegal de suas redes de produção e comercialização

e desenvolver planos de descarbonização visando

“uma transição justa, promoção de empregos

verdes e renda à população”.



Além de “apoiar ações de conservação dos biomas”

em que atuam, as empresas se comprometem com

“estabelecimento e fortalecimento” de uma

economia de baixo carbono.

Entre as medidas listadas nesse sentido, estão a

inserção em sua base de investimentos da

“precificação de carbono e auditoria das cadeias de

valor para redução de emissões” e promoção de

estudos internos sobre mercado de carbono e

regulamentação de créditos de carbono, com o

objetivo de “dar mais segurança jurídica e tributária

às empresas que investem em projetos e/ou

compensação”.



Cadeia de valor. O documento assinado pelos

empresários também revela uma preocupação com

a transparência das cadeias de valor. Entre as

medidas assumidas, estão “garantir a

rastreabilidade das cadeias produtivas e assegurar

a transparência dos impactos da sua atuação para

a sociedade”.

Para tanto, se comprometem a manter relações

mais próximas com as cadeias de fornecedores e

estimular a “adoção de compromissos e métricas

para diminuição de emissões”, além de adotar

políticas que promovam “mitigação e adaptação à

mudança do clima em suas operações diretas”.



Em sua carta de “propostas e recomendações”, as

empresas revelam também a preocupação com a

“sociobiodiversidade”.

O termo se traduz em 11 pontos de ação, dentre os

quais, a eliminação do desmatamento ilegal nas

suas cadeias produtivas, a promoção de modelos

de negócio que valorizem a floresta em pé e o

investimento em pesquisa e desenvolvimento para

uso sustentável dos recursos naturais,

fomentando a bioeconomia e soluções baseadas

na natureza, “reconhecendo e valorizando o

conhecimento de comunidades tradicionais e

indígenas – povos originários e tradicionais”.



Bem como eliminar produtos oriundos de desmatamento ou

exploração ilegal de suas redes de produção e comercialização e

desenvolver planos de descarbonização visando uma transição justa,

promoção de empregos verdes e renda à população. Investimentos

em pesquisa e desenvolvimento para uso sustentável dos recursos

naturais, fomentando a bioeconomia e a bioenergia.



COP 26 BIOMASSA BIOENERGIA 

Na COP26 foi apresentada a Declaração de

Glasgow sobre bioenergia sustentável com o uso

da biomassa florestal e da madeira para a

descarbonização e para cumprir as metas

ambiciosas do Acordo de Paris.



Uma coalizão de treze empresas de bioenergia

de madeira e organizações da cadeia de

suprimentos de todo o mundo publicou a

Declaração de Glasgow sobre Bioenergia

Sustentável.

Usando dados da Agência Internacional de

Energia (IEA) para destacar o papel

indispensável que a bioenergia sustentável

desempenhará para ajudar o mundo a

alcançar o Net-Zero global em meados do

século, a Declaração estabelece uma visão

para o crescimento ambicioso do setor para

apoiar o impulso para o global Net-Zero.



A declaração foi assinada por alguns dos maiores players

comerciais de biomassa e pellets Associated British Ports

(ABP), Drax Group, Eco2, Enviva, Fram Renewable Fuels,

Graanul Invest, Great Resources Co. Ltd, Lynemouth Power

Ltd, Pellet México Bioenergia, Port of Tyne, Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa Bioenergia e Pellets,

REA Inglaterra e US Industrial Pellet Association (USIPA).

A biomassa é reconhecida como essencial para o

cumprimento das metas climáticas pelas principais

autoridades sobre mudança climática, incluindo o Painel

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da

ONU, o Comitê de Mudanças Climáticas (CCC) do Reino

Unido e a IEA.



A IEA distinguiu a bioenergia sustentável como um dos

sete 'pilares-chave' da descarbonização e tecnologia

que deve ser escalonada exponencialmente para

ajudar a cumprir o Net-Zero global. A Declaração de

Glasgow serve como reconhecimento de que, à medida

que a indústria cresce, devemos continuar a liderar em

nosso abastecimento sustentável, demonstrar

transparência e promover o engajamento com todas as

partes interessadas. A Enviva está orgulhosa do papel

que desempenhou em permitir que os países

reduzissem suas emissões de carbono e apóia esta

iniciativa para garantir que a biomassa forneça todo o

seu potencial, disse John Keppler, cofundador,

presidente e CEO da Enviva.



O 'Cenário Zero Líquido’ projetado pelo IEA envolve

um crescimento triplo no uso de biomassa

sustentável e pellets até 2050 para ajudar o mundo a

cumprir a meta de 1,5 °C e de 4% do fornecimento

global de energia até 2050.

Isso reduzirá as emissões em um bilhão de toneladas

de CO2 e por ano em comparação com 2020 - mais

do que é emitido atualmente por toda a indústria de

aviação mundial. Essas reduções virão de uma

combinação de substituição de combustíveis fósseis

por biomassa e de emissões negativas por meio de

bioenergia com captura e armazenamento de carbono

(BECCS).



A bioenergia/biomass é a principal forma de energia

renovável do mundo, fornecendo cinco vezes mais

energia do que a eólica e a solar combinadas em

transporte, calor e energia.

A bioenergia sustentável da madeira é reconhecida

como essencial para o cumprimento das metas

climáticas pelas principais autoridades sobre

mudança climática.

A bioenergia sustentável da madeira já contribuiu

significativamente para a descarbonização do setor de

energia, fornecendo uma alternativa confiável, com

baixo teor de carbono e renovável aos combustíveis

fósseis.



A biomassa lenhosa pode substituir diretamente o carvão nas

usinas que foram convertidas para funcionar com biomassa de

origem sustentável. Como a usina em operação, a primeira no

Reino Unido a ser totalmente convertida de carvão em

biomassa e pellets, a Lynemouth Power se orgulha de ter

contribuído para uma redução significativa dos gases de efeito

estufa.



Quando a bioenergia de madeira sustentável é

combinada com captura e armazenamento de

carbono (BECCS), ela fornece emissões

negativas ao capturar carbono em escala e

enterrá-lo permanentemente no subsolo, o que

ajuda a compensar as emissões de setores

difíceis de descarbonizar, como aviação e

agricultura.

A crise climática é o maior desafio que o

mundo enfrenta e os principais cientistas

climáticos do mundo têm certeza de que a

biomassa tem um papel crítico a desempenhar

tanto na redução das emissões quanto na

remoção do dióxido de carbono da atmosfera.



A biomassa é única porque pode ser usada para substituir os

combustíveis fósseis no fornecimento de energia de baixo

carbono, flexível e renovável e, quando combinada com a

tecnologia de captura e armazenamento de carbono, remove

permanentemente o dióxido de carbono da atmosfera.

Nenhuma outra tecnologia pode fazer as duas coisas. Esta

declaração é o início de um processo. Convidamos todas as

partes interessadas, especialmente outros produtores de

biomassa, usuários e ONGs, para discutir os princípios e

chegar a um consenso sobre o que é uma boa biomassa,

para que a indústria possa assinar os princípios acordados e

se comprometer a usar apenas biomassa que os atenda,

disse Will Gardiner, CEO.



Esses princípios delineiam uma abordagem sustentável para a

bioenergia e a biomassa em quatro áreas principais: gestão

responsável dos recursos naturais; redução do carbono com base

científica; proteção da biodiversidade; e apoiar e proteger as

comunidades. A expansão da biomassa poderá gerar mais de

2.000.000 empregos adicionais na cadeia de abastecimento até

2030 e mais de 4.450.000 empregos adicionais até 2050, e

investimentos em comunidades com poucos recursos nas áreas rurais



A Declaração de Glasgow sobre Bioenergia Sustentável tem duas partes

principais:

1) Uma visão para o crescimento sustentável do setor global de bioenergia

da madeira nos próximos 10 a 30 anos, com base nos caminhos traçados

pela IEA e IPCC.

2) Uma estrutura de princípios de sustentabilidade que já estão ajudando a

fornecer bioenergia de madeira sustentável e devem continuar a sustentar

toda a indústria à medida que ela cresce. Esses princípios delineiam uma

abordagem sustentável para a bioenergia da madeira, cobrindo quatro

áreas principais: gestão responsável dos recursos naturais; transparência e

contabilidade de carbono com base científica; proteção da biodiversidade;

e apoiar e proteger as comunidades. Os princípios não pretendem substituir

regulamentos detalhados e esquemas de certificação, necessários para

garantir a sustentabilidade.



DESCARBONIZAÇÃO. A descarbonização para as

empresas/indústrias é essencial para alcançar a

estabilização do clima, e alcançando as emissões líquidas

zero 2050-2070. A descarbonização consiste em um

conjunto de medidas e soluções reduzir emissões de C02 :

Substituição de combustíveis fósseis por energias sem

carbono, como a biomassa, que não causam emissões de

gases de efeito estufa.

Melhorar o desempenho energético por meio da renovação

energética e da implementação de um sistema de gestão

de energia sustentável.



A descarbonização do setor industrial é mais desafiadora

do ponto de vista técnico do que nos setores de construção

e transporte, pois envolve emissões não apenas de calor e

energia, mas também de produtos e processos.

As empresas que investem em tecnologia para

descarbonização (energia limpa e sustentável) estarão

posicionadas para serem líderes ao longo deste século,

com eficiência energética em benefício do meio-ambiente.

As empresas no futuro devem ser mais eficientes com uma

matriz energética sustentável substituindo os combustíveis

fósseis como carvão e gás natural por uma fonte energética

limpa e renovável como a biomassa ou pellets.



Desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de CO2,

que consistem em capturar o dióxido de carbono e, em seguida,

armazená-lo ou recuperá-lo para evitar sua liberação na atmosfera.

A descarbonização industrial é essencial para alcançar a estabilização

do clima, e alcançando as emissões líquidas zero 2050-2070 sendo

necessário para limitar o aquecimento global a 2 ° C .

Empregar as tecnologias e políticas certas pode alcançar emissões

industriais líquidas zero e tornar mais lucrativo o investimento em

processos industriais mais limpos. As principais tecnologias incluem

eficiência energética de materiais e industriais , captura de carbono,

eletrificação e hidrogênio zero-carbono .



Os caminhos potenciais para reduzir substancialmente as emissões do setor

incluem: maior eficiência energética; troca de combustível; captura,

utilização e armazenamento de carbono (CCUS); e mudanças de processo.

Eficiência energética. Melhorar a eficiência do aquecimento e dos motores

será particularmente importante porque eles respondem por cerca de 30%

do uso total de energia da indústria e podem gerar benefícios em diversos

subsetores. Os sistemas combinados de calor e energia (CHP) ajudaram a

reduzir o uso de energia nos setores industriais (por exemplo, produtos

químicos a granel, papel celulose, petróleo e carvão). A geração de

eletricidade centralizada separada e a geração de calor no local têm uma

eficiência combinada de cerca de 45 por cento, enquanto os sistemas CHP

podem atingir níveis de eficiência de 80 por cento.



Troca de combustível. O aumento da eletrificação do

setor industrial reduzirá as emissões. Uma vez que a

combustão de combustível fóssil no local é a maior

fonte direta de emissões, as etapas para reduzir essas

emissões, incluindo a eletrificação e o uso de

biomassa e pellets (descarbonizado), oferecem talvez

o maior potencial de redução.

Embora já existam tecnologias elétricas industriais

(por exemplo, caldeiras elétricas e tecnologias

elétricas para aquecimento de processo), elas são

usadas apenas em um subconjunto de setores

industriais.



Captura, utilização e armazenamento de carbono. A captura,

utilização e armazenamento industrial de carbono (CCUS)

podem desempenhar um papel importante na redução das

emissões nos subsetores.

As tecnologias CCUS podem ser aplicadas em aço, cimento,

produtos químicos, fábricas de fertilizantes, hidrogênio e refino.

A experiência com os primeiros projetos de CCUS, como o

projeto Archer Daniels Midland Illinois de Captura e

Armazenamento de Carbono Industrial - a primeira usina de

etanol em escala comercial do mundo adaptada com captura

de carbono - poderia ajudar a reduzir o custo de projetos futuros

de CCUS.



Existem técnicas para lidar com cada um desses tipos de

emissões, e políticas como requisitos de monitoramento e

relatórios, padrões de desempenho, precificação de carbono e

assistência técnica e financeira podem ajudar a alcançar

reduções de emissões de cada um desses processos.

As emissões de processos industriais abrangem todas as

formas não energéticas pelas quais a produção industrial

libera gases de efeito estufa no ar, desde a fermentação

entérica no gado até vazamentos de gasodutos. As emissões

do processo incluem metano, óxido nitroso e vários gases

fluorados (gases F) que contribuem significativamente para o

aquecimento global.



Como a maioria das emissões de processo do mundo é produzida a partir de

uma estreita gama de atividades, nossos esforços serão mais eficientes e terão

um impacto maior se nos concentrarmos em nove tipos específicos de

emissões:

Fermentação entérica e esterco de gado

Vazamentos de metano de sistemas de gás natural

Produção de clínquer de cimento

Gases de efeito estufa do solo e uso excessivo de fertilizantes

Metano produzido em aterros sanitários

Sistema de produção de Refrigerantes

Uso do carvão emissor carbono como fonte de geração de energia

Metano do tratamento de águas residuais

Coque metalúrgico para produção de ferro e aço.



Descarbonização da Pecuária. No setor pecuário, a criação de animais

produz emissões de gases de efeito estufa por meio de dois

mecanismos: a decomposição do esterco e a fermentação entérica.

Se o esterco não for gerenciado, as bactérias que consomem nutrientes

no esterco liberam metano como um subproduto de seu metabolismo. O

principal método de redução dessas emissões é processar estrume em

digestores anaeróbicos, que convertem o metano produzido em

eletricidade ou biogás. Isso beneficia o meio ambiente e fornece energia

para operações agrícolas ou leiteiras. A Brasil Biomassa está

trabalhando com empresas com linha de equipamentos de digestão

anaeróbica, o que os torna um método promissor para se obter reduções

de emissões do gado.



A outra fonte principal de metano para gado é a fermentação entérica. A

matéria vegetal mastigada e engolida por um ruminante é enviada ao

primeiro estômago, onde as bactérias ajudam a decompor o alimento em

um processo chamado fermentação.

O metano é liberado como subproduto, que é então expelido pelo

animal, principalmente por arrotos. Os ruminantes convertem mais

energia de sua alimentação em metano do que os animais não

ruminantes. Várias técnicas têm sido propostas para reduzir o metano da

fermentação entérica, como variar o tipo, horário ou quantidade de

alimento dado aos animais; incluindo suplementos na alimentação; ou

mesmo vacinar os animais para que seus sistemas imunológicos

ataquem as bactérias geradoras de metano.



Vazamento de Metano e Gás Natural. O metano, um poderoso gás de

efeito estufa, é o principal componente do gás natural. É incolor e sem

cheiro. (O cheiro familiar do gás natural é um odor que é adicionado por

razões de segurança.) O gás natural pode vazar em qualquer ponto de

seu ciclo de vida econômico: do local onde é produzido, dutos e

medidores que transportam o gás para os clientes, clientes- tubos e

válvulas próprios atrás do medidor, ou aparelhos a gás.

Os vazamentos de gás natural são difíceis de eliminar. Um único campo

de petróleo e gás natural pode ter até um milhão de conexões (por

exemplo, juntas entre tubos, gaxetas, válvulas) e, se mesmo uma

pequena porcentagem delas não for perfeitamente hermética, o gás de

alta pressão pode ser expulso.



Os gasodutos de gás natural nas cidades podem ter décadas e estar

enterrados no subsolo, dificultando a detecção e o reparo de

vazamentos.

No entanto, uma variedade de técnicas pode ser usada para detectar e

minimizar o vazamento de metano.

Câmeras de vídeo infravermelho podem visualizar plumas de metano, e

os operadores de campos de petróleo podem inspecionar regularmente

seus equipamentos com veículos equipados com câmeras para verificar

se há vazamentos.

Existe tecnologia para capturar o gás no refluxo de um poço recém-

perfurado, um processo denominado completação de poços verdes.



Substituição de clínquer de cimento. A fabricação de cimento libera CO2

por meio de duas atividades principais: uso de energia e reações de

calcinação. Emissões relacionadas à energia (30-40% das emissões

diretas de CO2) ocorrem quando os combustíveis térmicos, a maioria

comumente carvão, são usados para aquecer um pré-calcinador e um

forno rotativo.

O outra fonte primária de emissões diretas de CO2 ("emissões de

processo") vêm de uma reação química que ocorre no pré-calcinador,

onde calcário (principalmente calcita e aragonita, com fórmula química

CaCO3) é dividido em cal (CaO) e dióxido de carbono (CO2). O O CO2 é

liberado para a atmosfera, enquanto a cal é usada para fazer clínquer,

um dos principais componentes do cimento.



Globalmente, o cimento e o concreto são responsáveis por 8–9% das emissões de

GEE, 2–3% da demanda de energia e 9% das retiradas de água industrial. Além

disso, a seleção de combustíveis para fornos de cimento e, em parte, o materiais de

forno usados, atualmente levam a notáveis emissões de poluentes atmosféricos. É

fundamental selecionar estratégias de mitigação que podem contribuir para reduziu

as emissões de CO2 enquanto reduzia outros encargos ambientais. Esses fatores

devem ser levados em consideração ao avaliar estratégias para descarbonizar a

produção de cimento, um das indústrias mais difíceis de descarbonizar, devido à

necessidade de altas temperaturas, a geração de emissões de CO2 do processo, e o

grande quantidade de cimento demandada globalmente. No entanto, existe um

número de abordagens promissoras, cada uma com efeitos variados sobre outros

impactos ambientais:



Substituição de clínquer de cimento. O cimento é um componente

essencial do concreto, um dos materiais de construção mais importantes

usados em todo o mundo. O clínquer é uma substância dura que compõe

74% -84% do cimento em peso, variando conforme a região do mundo, e

é criada pela quebra do carbonato de cálcio (CaCO3), o principal

constituinte da rocha calcária, em cal (CaO) e carbono dióxido (CO 2 ). O

CO 2 é liberado para a atmosfera e a cal reage com a sílica, o alumínio e

outros materiais para se tornar parte do clínquer.

O principal método pelo qual as emissões de clínquer do cimento podem

ser mitigadas é reduzir a participação do clínquer no cimento. Outros

materiais, como cinzas volantes (um produto residual da combustão do

carvão), podem ser substituídos por uma parte do clínquer.



No entanto, há um limite de quão baixa a

porcentagem de clínquer pode ser antes que o

cimento tenha propriedades estruturais

indesejáveis.

Estima-se que a porcentagem de clínquer pode

ser reduzida para até 70%.

Outra forma de reduzir as emissões é melhorando

a qualidade e a longevidade da construção,

principalmente nos países em desenvolvimento,

onde os padrões de construção podem ser mais

baixos do que nos países desenvolvidos.



Técnicas que reduzem as emissões relacionadas ao combustível térmico do cimento.

Para reduzir as emissões relacionadas à energia do cimento (por exemplo, do

combustível usado para aquecer o pré-calcinador e o forno), as principais opções

estão melhorando a eficiência térmica de equipamentos de fabricação de cimento,

troca de combustível fóssil como o carvão por biomassa, eletrificação de fornos de

cimento e captura e sequestro de carbono (CCS).

Reduzir o teor de umidade dos materiais de entrada melhora a energia eficiência,

pois menos energia é necessária para evaporar a água. Isso pode ser obtida usando

um forno de processo a seco e garantindo que o forno tenha um pré-calcinador e um

pré-aquecedor de vários estágios. O calor recuperado pode ser usado para pré-secar

materiais de entrada. Um resfriador de clínquer de grelha é melhor para recuperar o

excesso mais calor do que os resfriadores planetários ou rotativos.



Hoje, 70% da demanda global de combustível térmico na indústria de

cimento é atendidos com carvão, e outros 24% atendidos com petróleo

(coque) e gás natural. A biomassa e os combustíveis residuais

representam os últimos 6%. Biomassa e os combustíveis residuais como

a biomassa agrícola normalmente têm menor intensidade de CO2 do que

o carvão.

Para descarbonizar completamente a produção de calor para cimento,

pode ser necessária a eletrificação de fornos de cimento ou CCS. A

melhor rota pode variar pela fábrica de cimento, uma vez que será

influenciado pelo preço e disponibilidade de eletricidade zero-carbono,

bem como a viabilidade de captura de carbono e armazenamento no

local da planta.



A Noruega está cada vez mais próxima de construir a primeira fábrica de

cimento sem carbono do mundo. Fábrica de cimento da Norcem em Brevik,

Noruega. A fábrica espera se tornar a primeira no mundo a se tornar 100%

livre de carbono.

Várias soluções foram testadas desde então , todas elas usando captura e

armazenamento de carbono (CCS), uma tecnologia pioneira na Noruega que

envolve a captura de emissões de CO2 na fonte e a injeção no subsolo. A

Norcem Brevik já está entre as principais fábricas de cimento na Europa

quando se trata de usar combustíveis alternativos provenientes de resíduos. A

usina já conseguiu substituir 70% de seu uso de combustível por alternativas

baseadas em resíduos, como biomassa. Ao todo, eles têm o potencial de

resolver cerca de um terço das emissões totais de CO2 da planta.



De fato, os dois terços restantes das emissões de cimento vêm do processo de

decomposição do calcário para produzir clínquer, que é então moído com gesso e

cinza volante para obter cimento. Esse processo requer grandes quantidades de

calor e libera CO2 na forma de gás de combustão. No primeiro estágio, a

instalação do CCS irá capturar apenas metade das emissões de CO2 da planta, a

fim de manter os investimentos e os custos operacionais ao mínimo. No caso do

cimento, o CO2 capturado na fábrica da Norcem Brevik seria armazenado

temporariamente no local em grandes recipientes. A indústria do cimento é o

segundo maior emissor industrial de CO2 do mundo depois do aço, respondendo

por mais de 6% das emissões globais, de acordo com o CDP, um grupo sem fins

lucrativos com sede no Reino Unido. Se o setor europeu de cimento fosse um país,

emitiria tanto CO2 quanto a Bélgica.



Gases de efeito estufa do solo e uso excessivo de fertilizantes. O cultivo

de safras gera emissões de gases de efeito estufa por meio da

decomposição da matéria orgânica do solo e da aplicação de

fertilizantes.

A cada ano, matéria orgânica é adicionada ao solo à medida que as

safras crescem e, posteriormente, se decompõe, liberando CO2 e

metano. O cultivo (revolvimento e fragmentação do solo) geralmente é

realizado antes do plantio, para soltar o solo compactado e misturar os

nutrientes.

No entanto, esse processo expõe matéria orgânica ao ar e acelera a

liberação de emissões na atmosfera.



Lavrar o solo com menos frequência ou abster-se de lavrar pode

permitir que mais carbono se acumule no solo até que ele se torne

saturado de carbono em cerca de 20-25 anos. No entanto, reduzir ou

eliminar o cultivo pode reduzir a produtividade de algumas culturas.

Após a colheita de cada ano, o plantio de leguminosa como cultura de

cobertura no inverno pode ajudar a reduzir a liberação de matéria

orgânica do solo. Além disso, uma cultura de cobertura de inverno pode

permitir que menos fertilizante seja usado na próxima temporada.

A lavoura reduzida e o uso de plantas de cobertura de inverno devem

ser continuados enquanto o armazenamento de carbono for mantido.

Caso a área de cultivo seja devolvida às práticas agrícolas típicas, o

carbono armazenado será liberado para a atmosfera.



A aplicação de fertilizantes resulta em emissões de N2O, porque apenas

parte do nitrogênio do fertilizante é absorvido com sucesso pelas plantas.

Existem técnicas para aumentar a fração de nitrogênio aplicado que é

usado pelas plantas, incluindo métodos e tempos de aplicação de

fertilizantes aprimorados, redução na quantidade de fertilizante usado e o

uso de inibidores de nitrificação.

Os inibidores de nitrificação são produtos químicos que retardam a

conversão de amônio (NH 4 + em fertilizante decomposto) em nitrato (NO3,

uma forma de nitrogênio disponível para as plantas), para que as plantas

tenham tempo para capturar mais nitrato antes que ele se volatilize.



Além disso, várias considerações são específicas ao cultivo de arroz. Em todo o

mundo, a maior parte do arroz é cultivada em arrozais, que são inundados com água

periodicamente durante a estação de cultivo. Enquanto um campo de arroz é

inundado, o solo fica em um ambiente anaeróbico ou privado de oxigênio. Isso

permite que os micróbios produzam metano à medida que fermentam a matéria

orgânica do solo.

Um método chave para reduzir as emissões de metano do cultivo de arroz é reduzir o

tempo que os campos de arroz permanecem inundados. Drenar um campo no meio

da estação de cultivo ou envolver-se em alternar umedecimento e secagem reduz

muito as emissões de metano, e essas práticas podem ou não diminuir os

rendimentos da colheita, dependendo das condições do solo, condições climáticas,

técnica de umedecimento e secagem e cultivar de arroz .



Vazamentos de Metano em Aterros Sanitários. A decomposição de material orgânico

em condições anaeróbias em aterros sanitários resulta na geração de metano, que

constitui cerca de 50% do gás de aterro. Em vez de atingir a atmosfera, o gás de

aterro sanitário pode ser coletado perfurando-se poços no aterro sanitário e usando

um soprador ou sistema de vácuo. Isso permite que o gás seja coletado em um ponto

central, onde pode ser usado para gerar eletricidade (geralmente acionando um

motor de combustão interna) ou pode ser usado diretamente para substituir outro

combustível, como gás natural ou carvão. Outra forma de reduzir as emissões de

metano dos aterros é desviar os resíduos orgânicos dos aterros por meio de técnicas

como a redução do desperdício de alimentos e compostagem (durante a

compostagem, a decomposição normalmente ocorre em condições aeróbicas, que

produzem muito menos metano do que a decomposição anaeróbica).



Substituindo refrigerantes com alto potencial de aquecimento global. Os gases

fluorados (gases F) são produtos químicos usados para uma variedade de

finalidades industriais. Por exemplo, gases F são frequentemente usados como

refrigerante, como propelente em recipientes de aerossol e como isolante

elétrico em sistemas de transmissão de alta tensão.

Muitos gases F são substitutos de substâncias que destroem a camada de

ozônio. Substâncias químicas que danificaram a camada de ozônio da Terra e

que foram em grande parte eliminadas como resultado do Protocolo de

Montreal de 1987. Embora os gases F restantes usados na indústria hoje não

danifiquem a camada de ozônio, muitos são gases de efeito estufa poderosos

e de longa duração, portanto contribuem significativamente para o

aquecimento global.



A maioria dos gases fluorados produzidos atinge a atmosfera. No

entanto, a melhor técnica é evitar a criação de gases F em primeiro lugar,

substituindo diferentes produtos químicos em aplicações industriais. As

melhores opções são produtos químicos que não contribuem para o

aquecimento global nem danificam a camada de ozônio, mas ainda

permitem que o sistema opere com alta eficiência.

Exemplos de refrigerantes ecológicos incluem R-717 (amônia), R-744

(CO 2 ), R-1270 (propileno), R-290 (propano), R-600a (isobutano) e R-

1150 (etileno). Algumas dessas alternativas apresentam seus próprios

perigos (por exemplo, o propano é altamente inflamável), mas diferentes

substitutos podem ser usados para diferentes aplicações para reduzir os

riscos.



Controle de vazamentos de metano da mineração de carvão. Como o

carvão é formado no subsolo ao longo de milhões de anos, o metano

também é formado nas camadas de carvão. O metano do leito de carvão

refere-se a todo o metano que se forma nessas camadas, enquanto o

metano da mina de carvão se refere à parte desse metano que seria

liberada pelas atividades de mineração.

Os equipamentos podem ser usados para capturar o metano emitido

pelas minas de carvão, por sistemas de desgaseificação. Os sistemas de

ventilação de minas são a maior fonte de emissões de metano das minas

de carvão, mas a alta taxa de fluxo de ar e as baixas concentrações de

metano (menos de 1%) tornam difícil capturar e usar esse metano de

maneira econômica.



O metano capturado na mina de carvão pode ser

usado economicamente pelo setor produtivo. O

metano capturado em minas de carvão é mais

frequentemente usado para geração de energia,

aquecimento urbano ou combustível de caldeira, ou

pode ser usado no local para secagem de carvão,

abastecimento de caldeiras de minas ou outros fins.

Finalmente, as tecnologias que reduzem o uso de

carvão como fonte de energia (como fontes de

energia renováveis) podem permitir menos minas de

carvão e, assim, reduzir as emissões de metano das

minas de carvão.



Reduzindo as emissões de metano do tratamento de águas residuais. O

metano é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica,

especialmente sob condições anaeróbicas. Nos países desenvolvidos, a

maioria das águas residuais é tratada em condições aeróbias, portanto,

pouco metano é gerado diretamente. No entanto, os bio-sólidos que

permanecem após o tratamento da água, se não forem gerenciados

podem produzir metano. Nos países em desenvolvimento, as águas

residuais, se forem tratadas, são geralmente tratadas em condições

anaeróbias e produzem metano. O bio-sólido pode ser processado em

um digestor anaeróbico. Em países em desenvolvimento sem instalações

de tratamento de águas residuais modernas, a melhor solução é

construir estações de tratamento de água aeróbicas centralizadas.



Caso contrário, as lagoas anaeróbias existentes

podem ser adaptadas com tampas e sistemas de

captura de biogás, uma medida simples e de baixo

custo. Além disso, é importante garantir que a equipe

seja treinada para manter e operar as instalações com

eficiência.

O biogás capturado pode ser tratado e vendido para

uma concessionária de gás natural ou usado como

combustível para veículos da frota. O biogás

capturado também pode ser queimado para gerar

eletricidade ou calor, idealmente em um sistema

combinado de calor e energia.



Reduzindo a produção de coque metalúrgico para ferro e aço. A maior

parte do ferro e do aço são produzidos em altos-fornos ou fornos básicos

de oxigênio. Esses fornos são usados para converter minério de ferro

extraído em ferro-gusa ou para converter ferro-gusa e vários metais de liga

em aço. Os altos-fornos são movidos a coque, uma substância criada

quando o carvão pulverizado é aquecido em um ambiente livre de oxigênio,

um processo denominado coque. O coque é usado tanto como agente

redutor químico (para remover o oxigênio do óxido de ferro do minério de

ferro) quanto para gerar as altas temperaturas necessárias para a

produção de aço. A melhor alternativa para a redução das emissões de CO2

é a substituição do coque e carvão por biomassa florestal, processo da

madeira, agrícola e agroindustrial e sucroenergético.



Existem várias técnicas para reduzir a produção e o uso de coque.

Os fornos elétricos a arco podem gerar as altas temperaturas

necessárias para fazer aço sem a necessidade de carvão, mas não

fornecem uma fonte de carbono como agente redutor químico,

portanto, são usados principalmente para reutilizar sucata de aço,

em vez de criar novo aço.

Os projetos modernos de alto-forno podem reduzir a quantidade

de coque necessária para produzir uma determinada quantidade

de aço. E as siderúrgicas estão desenvolvendo tecnologia que

permitiria que a biomassa fosse usada no lugar do coque como

fonte de carbono na produção de aço, compensando assim as

emissões geradas na produção de coque.



O aço é um material essencial para veículos, edifícios e

infraestrutura em todo o mundo. É um produto de um grande

e tecnologicamente indústria complexa caracterizada por

alta intensidade de capital, dependência em matérias-

primas a granel, crescimento cíclico e tendências de

lucratividade, e excesso de capacidade periódica.

Esses fatores dificultam a adoção de emissões tecnologias

de redução que adicionariam custos a uma indústria com

margens de lucro relativamente baixas.

Existem vários caminhos para a produção de aço primário (a

partir do minério de ferro) e secundário (reciclado).



Produção primária usando um alto-forno / forno de oxigênio básico (BF /

BOF) é usado para 71% de toda a produção de aço. No BF / BOF

processo, minério de ferro e coque (carvão purificado) são colocados no

alto-forno, onde uma reação química remove (reduz) o oxigênio do ferro

minério ocorre. O ferro reduzido e o carbono remanescente são então

transferidos para o forno de oxigênio básico, onde o nível de carbono

desejado é estabelecido pela adição de carbono em pó, e a mistura é

ligada com outros metais (como manganês, níquel ou cromo) para criar

aço com as propriedades desejadas. Às vezes, até 30% de sucata

reciclada é adicionada ao BOF para reduzir a necessidade de ferro bruto

e para diluir quaisquer impurezas na sucata. O carvão é queimado para

gerar calor do processo o que gera emissões elevadas de carbono.



Os produtores BF / BOF normalmente têm grandes siderúrgicas integradas

instalações com operações de coque de carvão. BF / BOFs podem produzir

qualquer tipo e qualidade do aço. A intensidade média de emissões do BF

/ BOF rota é 2,8 toneladas métricas de CO2 por tonelada métrica de aço,

mas a maioria os eficientes produzem apenas 1,8 t CO2 / t aço.

Nas últimas décadas, a indústria do aço alcançou reduções significativas no

consumo de energia e na intensidade das emissões de CO2. Aumentar o

uso de EAFs, bem como a utilização de tecnologias de recuperação de calor

residual, contribuiu para uma redução de 61% no consumo de energia por

tonelada de aço produzido desde 1960. No entanto, essas melhorias de

intensidade não têm sido suficientes para reduzir as emissões absolutas

totais de GEE de produção de aço.



Globalmente, a intensidade energética final média do aço a produção é de

aproximadamente 21 GJ / t de aço bruto, e permanece um potencial de melhoria

estimado de 15-20% usando a eficiência existente e tecnologias de recuperação

de calor residual, mas isso varia por país.

As usinas siderúrgicas modernas operam perto dos limites da eficiência

termodinâmica prática, usando as tecnologias existentes. Portanto, a fim de

reduzir drasticamente as emissões globais de CO2 da produção de aço, o

desenvolvimento de tecnologias inovadoras é crucial.

Fundamentalmente dois caminhos para reduzir as emissões de carbono do aço

produção: um é continuar a usar os métodos atuais baseados em carbono (mas

substituindo o coque ou carvão por biomassa) e capturar o carbono; a outra é

substituir o carbono por outro redutor, como o hidrogênio, ou eletrólise direta.



Hidrogênio DRI-EAF, também conhecido como HYBRIT. HDRI-EAFs usam hidrogênio de

baixo GHG (via eletrólise ou reforma de metano a vapor com CCS) diretamente (em vez de

um gás de síntese derivado do metano) como o minério de ferro agente redutor, evitando a

criação de CO2. Esta redução direta do processo de ferro (DRI) produz uma esponja de

ferro porosa sólida. Depois direto redução, o ferro esponja é então alimentado no EAF,

onde o ferro é derretido por corrente elétrica. Após o processo EAF, o aço líquido é

produzido para ajuste final da composição química antes da fundição. HYBRIT tem estudos

de viabilidade concluídos, e a primeira planta de demonstração por SSAB, LKAB e

Vattenfall estão em construção na Suécia. O a empresa planeja concluir os testes da planta

piloto em 2024 e começar a oferecer produtos de aço isentos de fósseis comercialmente

em 2026. A SSAB pretende converter todas as suas fábricas para a produção de aço livre

de fósseis até 2040-2045 A ArcelorMittal está planejando outro piloto na Alemanha.



DESCARBONIZAÇÃO E HIDROGÊNIO VERDE. O hidrogênio

verde é produzido a partir da eletrólise da água através de

eletricidade renovável e vem sendo considerado por vários

países como uma estratégia para a descarbonização e

cumprimento das metas do Acordo de Paris e da COP 26.

A obtenção de hidrogênio pode se dar a partir de diversas

matérias-primas, de ocorrências naturais (H2 geológico) a

processos físico-químicos ou bioquímicos. Entre as

matérias-primas renováveis fornecedoras de átomos de

hidrogênio, podem ser utilizadas a água (H2O), a biomassa

e os biocombustíveis líquidos e gasosos, tais como o etanol

e o biogás/biometano, por exemplo.



A Alemanha se destaca por possuir uma estratégia nacional

para um mercado de hidrogênio crescente e funcional.

Nesse sentido, o país anunciou um investimento público da

ordem de US$ 10 bilhões em sua estratégia hidrogênio até

2030. E vai financiar plantas de hidrogênio em outros

países a fim de contribuir para a consolidação de mercado

mundial de hidrogênio para fins energéticos.

O Japão, quinto maior emissor mundial de CO2,o país

possui estratégia nacional para o uso do hidrogênio a qual

envolve o desenvolvimento de cadeias de suprimento

internacionais e a promoção do uso e dos seus produtos

em energia, transporte, industrial e para aquecimento.



Vários projetos europeus de P&D estão agora estudando a

possibilidade de usar hidrogênio para a produção de aço.

Na Suécia, a iniciativa HYBRIT visa desenvolver uma cadeia

de valor livre de fósseis para o aço com base na redução

direta de hidrogênio (H-DR) e eletrólise. A produção de aço

à base de hidrogênio requer menos energia do que a rota

de alto-forno existente, mas em vez de carvãoe gás natural,

o processo é baseado em eletricidade e calor renovável.

Hydrogen Council aposta no hidrogênio como matéria-

prima energética para alcançar a neutralidade climática

global e gerar US$ 2,5 trilhões em receitas anuais, e 30

milhões de empregos diretos e indiretos em todo o mundo.



DESCARBONIZAÇÃO, BIOELETRICIDADE E BIOMASSA. Na

matriz energética brasileira, biomassa tem uma

participação importante devido ao uso de cana de açúcar

para a produção de etanol e eletricidade (17,5%) e o uso de

lenha e carvão vegetal (10,1%) para a produção de

eletricidade e na siderurgia .

A biomassa pode-se definir como a fração biodegradável

de resíduos provenientes da agricultura e beneficiamento

agroindustrial, incluindo substâncias de origem animal e

vegetal, da exploração florestal e de industrias afins como

indústria de processamento da madeira, bem como os

resíduos industriais e urbanos.



Uma parte dos resíduos da colheita florestal geralmente

são deixados na floresta por não possuírem

aproveitamento comercial. Cerca de 33% da massa de uma

árvore são deixados na floresta. Além dos resíduos, há

perdas de madeira durante as operações da colheita, que

giram em torno de 8 a 10%.

O beneficiamento da madeira que produz de 15 a 30% de

resíduos, que atualmente são queimados ou simplesmente

lançados na natureza causando graves problemas ao meio

ambiente. O aproveitamento da biomassa como fonte de

energia renovável, pode revelar-se numa oportunidade de

novos negócios e na criação de empregos verdes



POTENCIAL DE BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL DO

EXTRATIVISMO E SILVICULTURA DISPONÍVEL NO BRASIL

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE

8.746.894,31 (TON) E SILVICULTURA 970.773,15 (TON)

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE

1.458.641,99 (TON) E SILVICULTURA 4.885.176,88 (TON)

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE

3.855.064,25 (TON) E SILVICULTURA 1.186.323,89 (TON)

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE

55.638,65 (TON) E SILVICULTURA 10.563.113,67 (TON)

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL 764.755,64

(TON) E SILVICULTURA 13.698.097,00 (TON) .



BIOELETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR. A

bioeletricidade é uma energia limpa e renovável,

feita a partir da biomassa. No Brasil a

bioeletricidade gerada a partir da biomassa da

cana-de-açúcar é a quarta fonte mais importante da

matriz energética. Estimulada pelo RenovaBio e por

um ambiente de negócios favorável, a

bioeletricidade para a rede tem potencial para

crescer mais de 55% até 2030. (EPE, 2020).

Importante expor que o aproveitamento é de apenas

15% do potencial: se houvesse o aproveitamento

pleno da biomassa presente nos canaviais, como a

palha a bioeletricidade teria potencial técnico para

chegar a 148 mil GWh, o que representaria atender

mais de 30% do consumo de energia.

O



BIOELETRICIDADE CANA ENERGIA. A matéria-prima da cana-

de-açúcar, hoje tem um aprimoramento genético e aumento

de eficiência energética com a cana energia. Um novo

paradigma está surgindo para otimizar a produção de energia,

fundamentado na produção de biomassa em melhoramento

genético, com produção de híbridos Saccharum spp.

direcionadas para a produção exclusiva da cana-energia.



BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR. A Brasil Biomassa implantou da

maior unidade industrial mundial de processamento de biopellets

com o uso da biomassa da palha e do bagaço da cana-de-açúcar

em pleno funcionamento em Jaú São Paulo (175.000 mt/ano de

produção industrial) para a Cosan Biomassa do Grupo Raizen

visando capturar as oportunidades geradas pelo cenário nacional e

internacional de demanda crescente no consumo de bio/pellets

para geração de energia térmica industrial.



O 'Cenário
AGROBIOMASSA APROVEITAMENTO BIOMASSA AGRÍCOLA E

AGROINDUSTRIAL. Desenvolvemos projetos de

aproveitamento mundial do potencial dos resíduos da

agricultura e do beneficiamento agroindustrial. A biomassa

derivada da agricultura (Agro Biomassa) representa apenas

18% do fornecimento mundial total de biomassa para

energia.

Agro Biomassa derivada resíduos agrícolas e agroindustrial.

Os resíduos agrícolas estão disponíveis como resultado de

operações, mas seu manuseio e descarte costumam ser um

fardo para os agricultores e as comunidades.



No âmbito dos resíduos do setor agroindustrial com os dados

da produção e com as estimativas dos montantes de resíduos

gerados e do potencial energético destes resíduos temos

uma estimativa dos resíduos gerados pelo setor agrícola e

agroindustrial disponível no Brasil 547.306.628 (ton/ano).

Desenvolvemos projetos e estudos de aproveitamento da

biomassa agroindustrial e da agricultura do Açai (PA), do

Algodão (MT), do Amendoim (SP), do Arroz (RS), do Cacau

(BA), do Café (MG), da Castanha do Pará, da Cevada (SP), do

Coco Babaçu (MA), do Coco Verde (BA), do Dendê (BA), do

Feijão (PR), do Milho (SP), da Soja (MS) e do Trigo (RS).



O 'Cenário
BIOGÁS. No mundo a produção e o uso do biogás é muito

diversificada e é produzido através da digestão anaeróbica

dos resíduos agrícolas, culturas energéticas, lodo de esgoto,

resíduos biodegradáveis ou resíduos de madeira da indústria,

residências e usos comerciais. Sua versatilidade permite seu

uso para produção de energia, calor e transporte.

A Alemanha gera 92% de seu biogás a partir da fermentação

de resíduos das safras agrícolas, enquanto o Reino Unido

depende quase inteiramente de aterros sanitários e gás de

lodo de esgoto, respondendo por 60% de sua produção total

de biogás.



BIOECONOMIA. A bioeconomia engloba a produção de

recursos biológicos renováveis e a conversão desses recursos

e fluxos de resíduos em produtos de base biológica e

bioenergia com cinco objetivos principais: garantir a

segurança alimentar, gerir os recursos naturais de forma

sustentável, reduzir a dependência de recursos não

renováveis, mitigar e adaptar-se às alterações climáticas,

criar empregos e manter a competitividade.



TORREFAÇÃO BIOMASSA ENERGÉTICA. A torrefação

apresenta as seguintes vantagens como a conservação de

80 a 90% da energia contida na matéria prima original

(menor conversão em gases) e um poder calorífico elevado

e baixo teor de umidade estabilizado em no máximo 3%. O

processo de torrefação da madeira que estamos

trabalhando é feito através do aquecimento até

aproximadamente 250-280ºC, através de ar quente ou

vapor superaquecido. O processo de torrefação é o

elemento chave para o desenvolvimento de um modelo de

negócios para geração de energia com alta qualidade

(elevado poder calorífico e baixa umidade) de um

combustível renovável (madeira) e baixa emissão de C02.

Facilitação no armazenamento e uma redução nos custos

de transporte.



TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Um

combustível sustentável que aumenta a recuperação

verde.. Em 2020, a UE28 importou cerca de 18

milhões de toneladas de pellets, apresentando um

crescimento de 15% em 2019.

Na verdade, em vários Estados-Membros da UE, como

a República Checa, Alemanha, Áustria, Holanda,

Suécia, Reino Unido e Bélgica, isso já representa uma

solução energética para uso industrial. A previsão é

que em 2025 o consumo/importação da UE28 salte

para 46,4 milhões de toneladas e em nível mundial

um consumo total de 80 milhões ton. com o consumo

da China, Coréia do Sul e o Japão.



Pellets é um negócio sustentável e de alta rentabilidade

financeira (que está se desenvolvendo no Brasil com um

aumento de produção de 32% ao ano e um consumo de

48% mesmo com a crise econômica) consolidado no

mercado mundial (Global Biomass and Pellets Power

Generation Market, o mercado global de geração de

energia com o uso de pellets gerou investimentos e

negócios em 2017 de US$ 35,12 bilhões e deve atingir US$

66,23 bilhões até 2025, crescendo a uma taxa CAGR de

7,3%) .

Pellets é uma das soluções prontamente disponíveis e

economicamente acessíveis para eliminar os combustíveis

fósseis do setor de energia, processos industriais e

aquecimento residencial.



A Brasil Biomassa já elaborou mais de 150 projetos e

planos estruturais de negócios e de viabilidade no

aproveitamento e o uso da biomassa florestal e

industrial, agrícola e agroindustrial e sucronergética

para o processamento de pellets com mais de oito

plantas em funcionamento no Brasil (350.000

mt/ano). Trabalhamos com tecnologia internacional e

uma linha de crédito internacional da agência de

fomento da Itália para aquisição de equipamentos da

Itália e do planejamento estratégico para a

implantação com grau de segurança de uma unidade

industrial de pellets dentro da qualidade de consumo

industrial e doméstico internacional.



ABIB BRASIL BIOMASSA. A Brasil Biomassa é empresa líder na área de consultoria

de desenvolvimento de negócios e projetos empresariais sustentáveis e engenharia e

tecnologia industrial na implantação de projetos industriais com biomassa,

bioenergia, bioeletricidade, descarbonização, torrefação, biocarvão, biogás e pellets.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação

de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa atendendo empresas

como Bertin, BMG, Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International Biomass

Corporation EBX do Grupo Eike Batista, ThyssenGroup Brasil, Amendôas do Brasil,

Imerys Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Adami Madeiras, Granbio

Bioenergia, Valorem Florestal, Yrendague Maderas Paraguay, CVG Celulose, Granosul

Brasil, Mais Energia, Lee Energy USA, Building Energy Itália e Abellon Energy Canadá.

Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa, Bioenergia e Pellets Brasil Biomassa Pellets Brasil Av. 

Candido Hartmann, 570  24 andar Conj. 243  Champagnat Curitiba Paraná 

Fone (41) 33352284 ou Whats (41) 998173023 ou (41) 996473481

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br      

ABIB www.abibbrasil.com.br    BBER  www.brasilbiomassa.com.br


