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A chegada deste Atlas de Bioenergia de Alagoas 
é um marco da maior importância para o estudo e 
pesquisa sobre a produção de energia a partir da bio-
massa no nosso Estado.

O Atlas materializa a união de esforços e inteli-
gências do poder público com a academia – uma parceria cujo resultado é sem-
pre positivo para a sociedade.

Alagoas tem sido, desde meados do século passado, não só um campo de 
provas privilegiado, mas sobretudo um centro irradiador de criação, experimento 
e aperfeiçoamento de tecnologias inovadoras para produção de bioenergia no 
Brasil.

O ímpeto empreendedor da iniciativa privada tem sido um elemento funda-
mental para isso. Hoje aqui se produz etanol de segunda geração, e a pesquisa vai 
avançando e rompendo limites para ampliar e simplificar a produção de energia 
limpa e barata. Alagoas tem vantagens competitivas inegáveis em relação a ou-
tros estados e ao exterior, e isso precisa ser aproveitado.

É necessário enfatizar que a atual presença em Alagoas de empreendimentos 
de ponta no campo da bioenergia não é fruto apenas de escolha política, nem 
mesmo do empenho do governo e dos empreendedores. Claro que tudo isso in-
flui, mas o peso maior vem da tradição de Alagoas nesta área.

RENAN FILHO
Governador do Estado de Alagoas
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HELDER LIMA
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Turismo

Encontrar alternativas para suprir as necessi-
dades energéticas de consumo da sociedade, sem 
comprometer a qualidade de vida e a sobrevivência 
das futuras gerações, é uma realidade que se impõe 
no mundo contemporâneo.

 A utilização criteriosa e eficiente dos recursos naturais e a luta pela manu-
tenção dos diversos ecossistemas do planeta vêm se tornando objetivos cada vez 
mais urgentes para a humanidade. 

Para tanto, precisamos investir em alternativas energéticas limpas e eficien-
tes, e que sejam também capazes de estender seus benefícios para outras áreas. 
Eis que o desenvolvimento de tecnologias e processos de produção de energia a 
partir da biomassa se revela uma opção eficiente, integradora e com imenso po-
tencial de realização. É o que nos oferece a bioenergia.

Dentro desse contexto, o Governo do Estado de Alagoas e seu Conselho de 
Política Energética – CEPE, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimen-
to Econômico e Turismo – SEDETUR, em parceria com a Universidade Federal 
de Alagoas- UFAL, lança a presente publicação intitulada – “Atlas de Bioenergia 
de Alagoas”. 

Espera-se que esta publicação sirva de ponto de partida e estímulo para no-
vas pesquisas e investimentos em biomassa e sua viabilidade para geração de 
energia renovável no estado de Alagoas.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho foi desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas 
- UFAL em parceria com o Conselho Estadual de Política Energética - CEPE e 
da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR, 
através do Comitê de Energia Renovável, além da EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, 
e tem por finalidade atualizar e ampliar o Atlas de Bioenergia de Alagoas publica-
do em 2014.

A publicação foi desenvolvida sob a coordenação da Profª Drª Karina Ribeiro 
Salomon e contou com a participação de docentes e discentes, em especial Alis-
son Félix Neri Santos, das Unidades Acadêmicas: Centro de Tecnologia - CTEC e 
do Instituto de Química e Biotecnologia – IQB e de pesquisadores da EMBRAPA.

A metodologia utilizada para aos cálculos de conversão da biomassa em 
energia utilizada, em sua maior parte, foi a mesma desenvolvida pelo Centro Na-
cional de Referência em Biomassa- CENBIO e apresentada na versão publicada 
anteriormente. Outras metodologias utilizadas estão descritas no decorrer do tra-
balho.

A partir dos dados coletados foram elaborados mapas, por meio de ferramen-
tas de geoprocessamento, com o potencial energético dos resíduos por micror-
região alagoana.

Os mapas elaborados para este Atlas são referentes ao potencial de geração 
de energia dos seguintes tipos de biomassa:

•   Biomassa residual sólida (resíduos agrícolas)
Amendoim, arroz, coco, eucalipto, gramíneas forrageiras (sorgo e capim ele-

fante), feijão, mandioca, milho e resíduos de cana-de-açúcar (com cenários para 
30 kWh e 60 kWh por tonelada de cana moída);

•  Biomassa residual líquida (efluentes líquidos agroindustriais)
Laticínios, casa de farinha (manipueira), matadouros e da produção de etanol 

(vinhaça).
Espera-se que esta publicação contribua com dados e informações que pos-

sam ser utilizadas como base e estímulo para novas pesquisas e investimentos 
sobre a disponibilidade de biomassa e sua viabilidade no uso para geração de 
energia no estado de Alagoas.
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1
INTRODUÇÃO
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Do ponto de vista energético, biomassa é toda matéria orgânica (de origem 
animal ou vegetal) que pode ser utilizada na produção de energia. Assim como a 
energia hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa é uma forma indireta de 
energia solar. No caso, a energia solar é convertida em energia química, através 
da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres vivos (ANEEL, 
2002).

Para conversão energética da biomassa sólida, geralmente são usadas tec-
nologias de conversão como caldeiras e motores de combustão interna. Nessas 
tecnologias, ocorre a combustão direta, que é o processo em que ocorre a de-
composição térmica da carga combustível primária e combustão dos produtos 
resultantes da decomposição, com uma quantidade de oxigênio fornecida sufi-
ciente para conseguir a combustão completa da carga combustível (MME, 2007).

Para a biomassa residual líquida, uma forma de aproveitamento é o uso de re-
atores ou biodigestores, que irão promover a digestão anaeróbia da matéria orgâ-
nica, o processo onde populações bacterianas, na ausência de oxigênio, realizam 
a degradação da matéria orgânica, produzindo biogás, uma mistura de metano e 
dióxido de carbono (MME, 2007).

A matriz elétrica brasileira tem por característica a grande participação de 
fontes renováveis, causada principalmente pela contribuição das hidrelétricas, 
que representam 67,48% da energia do país (ANEEL, 2014). A geração de energia 
através de biomassa pode contribuir para diminuir a dependência das hidrelé-
tricas, diversificando a matriz energética do país sem que esta perca seu caráter 
renovável. Além disso, no caso de resíduos agrícolas, devido ao fato de que as 
unidades geradoras não podem ser muito distantes do local onde a biomassa é 
produzida, para não elevar os custos de transporte, contribui também para a des-
centralização da geração. A geração descentralizada possui benefícios como re-
duções de investimentos em linhas de transmissão e menores perdas de energia, 
pois diminui as distâncias de transporte de energia.

A atualização do Atlas de Bioenergia de Alagoas, com o potencial energético 
da biomassa residual nas microrregiões alagoanas poderá fundamentar políticas 
públicas de fomento ao uso de fontes locais de bioenergia. Este trabalho teve por 
finalidade atualizar o Atlas publicado em 2014 e incluir novas fontes de energia.

Espera-se, com os resultados apresentados da disponibilidade da biomassa e 
seu potencial de geração de energia elétrica, incentivar o uso desse tipo de ener-
gia complementar em Alagoas. 
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1.1 BIOMASSA RESIDUAL

Os resíduos agrícolas podem ser definidos, como todo e qualquer resíduo ge-
rado, direta ou indiretamente, através de processos produtivos da atividade agrí-
cola, podendo ser a biomassa residual proveniente de restos do cultivo agrícola, 
como: palhas, grãos e cascas. O estudo realizado por FUONKE, 2014, mostrou que 
a região nordeste apresenta um considerável potencial gerador de energia a partir 
de resíduos agrícolas, conforme apresentado na tabela 1.1.1

Tabela 1.1.1: Potencial energético total da região

Fonte: Fuonke, 2014
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Com as informações da tabela 1.1.1, foi elaborado o mapa com o potencial 
total da biomassa residual na região Nordeste do Brasil como mostra a figura 1.1.1.

Figura 1.1.1 - Mapa do potencial energético a partir da biomassa residual no Nordeste

Fonte: FUONKE, 2014

Entre as culturas produzidas em Alagoas, com potencial de geração significa-
tiva de resíduos devido à grande quantidade produzida, destacam-se: cana-de-
-açúcar, amendoim, coco, feijão, arroz, mandioca, milho, eucalipto e gramíneas 
forrageiras (capim elefante e sorgo). Estas culturas são representativas em termos 
de produção e geram grande quantidade de biomassa residual. Além destas, os 
efluentes agroindustriais se apresentam como importantes insumos para produ-
ção de energia. 

A seguir são apresentadas as biomassas analisadas nesse estudo.



15

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

1.1.1 BIOMASSA RESIDUAL SÓLIDA

CANA-DE-AÇÚCAR

A cana-de-açúcar (Saccharum 
officinarum) é a lavoura que tem 
maior produção no estado. Na safra 
2014/2015 produziu-se em torno de 
23,5 milhões de toneladas destinadas 
à produção de açúcar, álcool e ener-
gia elétrica. (Sindacuçar, 2015). A pro-
dução sucroalcooleira está presente 
em, praticamente, metade da área do 
estado, como apresentado na figura 
1.1.2.

Os maiores produtores de cana-de-açúcar são os municípios que se con-
centram na microrregião de São Miguel dos Campos. Atualmente a geração ter-
melétrica é feita somente com o bagaço de cana, mas está se fazendo o estudo 
da viabilidade de produção energética a partir de outros resíduos da cana como 
palhas e pontas alem de outros tipos de biomassas residuais no estado.

Figura 1.1.2: Área canavieira do estado de Alagoas

Fonte: Sindaçúcar, 2013
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MANDIOCA

O agreste alagoano constitui uma 
referência estadual no plantio e pro-
cessamento da mandioca (Manihot 
esculenta). Um indicativo da impor-
tância dessa cultura na agricultura fa-
miliar em Alagoas é o fato do cultivo 
da mandioca geralmente ser feito em 
pequenas propriedades (áreas meno-
res de 50 hectares, EMBRAPA, 2006).

Segundo dados do IBGE, no Bra-
sil, a área plantada com mandioca em 

2014 foi em torno de 1,6 milhões de hectares, resultando numa produção de apro-
ximadamente 23 milhões de toneladas. No estado de Alagoas, cerca de 18 mil 
hectares estão plantados com mandioca, alcançando uma produção de 224,7 mil 
toneladas, isso representa um crescimento de 18% da produção. A mandiocultura 
está presente em todo o estado, onde se destaca o município de Arapiraca, tendo 
atingido em 2013 uma produção de 55 mil toneladas (Codevasf, 2015).

MILHO

No Brasil, o milho (Zea mays) é 
a terceira maior cultura, com uma 
colheita de mais de 8,7 milhões de 
toneladas no ano de 2013 (IBGE, 
2014). Em Alagoas é cultivado em 
praticamente todos os municípios, 
abrangendo uma área de 27 mil ha 
na safra 2014/2015, com uma pro-
dução de 22,7 mil toneladas. Do 
milho, se aproveita suas palhas e o 
sabugo com a finalidade de gerar 
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energia. Novos investimentos no setor visam aumentar a produção de milho no 
Estado.

ARROZ

O arroz (Orysa sativa) é produzido 
em Alagoas, em menor escala compa-
rada a outras culturas. No ano de 2014, 
segundo a CONAB, foram produzidas 
17.200 toneladas e deste valor 30% cor-
respondem à casca.

O APL Rizicultura no Baixo São 
Francisco foi criado em 2012, através de 
um termo de cooperação técnica resul-
tado de uma demanda levantada pelo 
Grupo Santana, em consórcio com a Cooperativa Regional Agropecuária Vale 
do Itajaí (Cravil), que assumiu o compromisso de colocar em funcionamento a 
Usina de Beneficiamento de Arroz, localizada em Igreja Nova. Essa também era 
uma necessidade dos produtores de arroz da região, pois precisavam organizar 
a cadeia produtiva para torná-la competitiva no mercado. A região do Baixo São 
Francisco tem um clima bastante propício para o desenvolvimento da cultura do 
arroz. A sua produção é uma atividade tradicional na localidade que vem sobre-
vivendo há décadas, passando de geração para geração, porém, antes, era muito 
mais cultural, passando a abrir espaço para a dinamização de uma cadeia pro-
dutiva, com o propósito de gerar emprego e renda e de mudar a realidade de 
centenas de famílias da região. Do arroz se aproveita as cascas para a produção 
de energia.

COCO

Segundo o IBGE, em 2013, a produção em Alagoas foi de 69,772 milhões de 
frutos. Do coco (Cocos nucífera) pode-se aproveitar a casca para a geração de 
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energia que corresponde a cerca de 
60% da massa total do mesmo (CEN-
BIO, 2008), e sua produção concen-
tra-se principalmente no agreste e 
leste do Estado.

AMENDOIM

O amendoim (Arachis hypogaea) 
é uma espécie originária do Brasil, 
constando na literatura sua utilização 
pelos indígenas. Atualmente, utili-
za-se seu óleo na indústria alimen-
tícia. O amendoim é uma das cultu-
ras pouco desenvolvidas em Alagoas, 
pois, somente seis municípios fazem 
o cultivo do mesmo. A produção em 
2013 foi de 197 toneladas (IBGE, 2014). 
Do amendoim pode-se aproveitar a 

sua casca e suas ramas como biomassa residual para a possível conversão ener-
gética. 

FEIJÃO

O feijão comum (Phaseolus vulgaris, L.) é uma fonte rica de nutrientes, sendo 
considerado por muito tempo no Brasil como o alimento básico para a popula-
ção, tanto nas áreas rurais quanto urbanas (COSTA et al., 2006). O consumo per 
capita desta leguminosa vinha caindo a cada ano, no entanto se estabilizou em 
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torno de 16 kg/hab./ano. A cultura do 
feijão no estado de Alagoas ocupou 
uma área plantada de 36.600 ha em 
2015, sendo cultivados nas mesorre-
giões leste, agreste e sertão alagoano, 
com destaque para ao sertão (CONAB, 
2015). A produção foi de 17,5 mil to-
neladas (CONAB, 2015). Do feijão se 
aproveita as suas ramas e cascas para 
geração de energia.

EUCALIPTO

O cultivo de espécies de eu-
caliptos (Eucalyptus grandis) 
dedicadas à biomassa é consi-
derado uma alternativa técnica 
sustentável por tratar-se de uma 
fonte renovável e limpa, que além 
de prevenir a extração de madei-
ra em florestas nativas é capaz de 
atender diversos propósitos ener-
géticos tais como a produção de 
energia térmica (combustão dire-
ta, carvão vegetal, pellets e briquetes), elétrica (cogeração, gaseificação e queima 
de gases) e/ou mecânica (etanol e biodiesel).

Os avanços na área de silvicultura, com plantios adensados e de curta rotação, 
aliados ao aumento na demanda por celulose no Brasil tem atraído investidores, 
tornando promissoras as expectativas quanto ao uso desta biomassa florestal no 
estado.

O perfil da eucaliptocultura em Alagoas é caracterizado por plantios jovens 
em áreas menores que 100 ha, totalizando mais de 10.000 ha, dos quais mais de 
70% estão em áreas de encostas. A maioria dos plantios foi efetuada em 2013, 2014 
e 2015. As perspectivas para o estado são de aumento na área plantada com eu-
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calipto para os próximos anos.
O eucalipto (Eucalyptus grandis) apresenta potencial de produção variando 

entre 9,8 e 17,5 t de massa seca por hectare por ano. Por ser uma espécie de rápido 
crescimento, o eucalipto apresenta-se como uma excelente alternativa econô-
mica, tendo em vista a possibilidade de utilização de áreas degradadas ou com 
declive acentuado. 

A viabilização da cultura tem passado por testes de desempenho de clones e 
pelo emprego de práticas de manejo que possibilitem o máximo rendimento de 
biomassa. Neste sentido, o Governo do Estado tem adotado estratégias em con-
junto com empresas interessadas neste ramo de atividade, dentre elas a proposta 
de implantação de termelétricas alimentadas por biomassa. Além disso, a inser-
ção do eucalipto em sistemas agrossilvopastoris também reforça a tendência de 
crescimento deste cultivo em Alagoas.

Em Alagoas está havendo uma forte adesão ao plantio de eucalipto por in-
dústrias açucareiras, cerâmicas e por fornecedores de cana, especialmente os que 
desejam substituir seus canaviais em áreas de encostas as quais exigem um alto 
custo financeiro para a sua implantação e colheita, tornando-se, hoje, inviáveis. 
Em Alagoas, já existe um “viveiro de mudas” que produz, com alta qualidade, 2 
milhões de mudas por ano, com projeção de duplicar sua produção até 2017. As 
variedades mais plantadas são: I 144, AEC 1528, CO 1407 e VC 865.

Outro fator que se destaca em Alagoas, é que produtividade média do eu-
calipto é muito superior a do Brasil: enquanto no Brasil se obtém 40 m³/ha/ano, 
em Alagoas vem se obtendo de 45 a 50 m³/ha/ano. Também há que se destacar a 
importância ambiental da eucaliptocultura, uma vez que promoverá uma dimi-
nuição da pressão sobre a extração de madeira das florestas nativas, preservando 
os fragmentos remanescentes da Mata Atlântica, importantes na manutenção da 
biodiversidade.

Com relação ao poder calorífico que é definido por BRIANE & DOAT (1985), 
como sendo “a quantidade de energia, em forma de calor, liberada pela combus-
tão de uma unidade de massa de madeira. Ele é expresso por Joules por grama 
ou quilojoules por quilo, mas pode ser expresso em calorias por grama ou quilo-
calorias por quilograma”, conforme tabela 1.1.2.
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Tabela 1.1.2 - Poder Calorífico: Tabela comparativa
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GRAMÍNEAS FORRAGEIRAS

O cultivo de gramíneas com elevadas taxas de crescimento e produtoras de 
elevadas quantidades de biomassa rica em fibras e lignina, como o capim-ele-
fante e o sorgo-biomassa, pode aumentar a disponibilidade de matéria-prima 
em escala industrial, desde que alinhado ao planejamento de plantio e colheita, 
proporcionando rendimento extra no longo período de entressafra da cana-de-
-açúcar.

A gama de aplicações das gramíneas forrageiras é extensa, podendo ser usa-
das em combustão direta para geração de bioeletricidade, ou na forma de pellets 
e briquetes (combustíveis sólidos), tanto na área industrial quanto no setor agrí-
cola. Também pode servir como fonte de matéria-prima para produção de carvão 
vegetal, papel e celulose e/ou de etanol celulósico ou de segunda geração (2G).

Capim elefante

O capim-elefante (Pennisetum 
purpureum) é a gramínea forrageira 
mais plantada nos trópicos úmidos 
do mundo. Trata-se de uma espécie 
perene e promissora para a produção 
de energia que possui características 
qualitativas semelhantes ao bagaço 
de cana, chegando a produzir 45 to-
neladas de massa seca por hectare em 
um ano. A planta atinge até 6 metros 

de altura, podendo ser colhida após seis meses de cultivo, mantendo rebrotas 
viáveis e produtividade elevada. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- Embrapa dispõe atualmente de duas cultivares com aptidão para este tipo de 
finalidade: BRS Canará e BRS Capiaçu. A Unidade de Execução de Pesquisas (Rio 
Largo/AL) da Embrapa Tabuleiros Costeiros Trabalhos (SE) vêm desenvolvendo 
pesquisas com capim-elefante em usinas de Alagoas, que têm demonstrado o 
elevado potencial produtivo de genótipos para a região da Zona da Mata.
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Sorgo

O sorgo biomassa (Sorghum bicolor) 
é um tipo de sorgo que apresenta rápido 
crescimento e alto potencial produtivo, 
chegando a 40 toneladas de massa seca 
por hectare de 150 a 180 dias, com relati-
va tolerância à seca. Devido ao seu elevado 
teor de fibras (22 a 28%) e lignina (8 a 10%) e 
baixo teor de água (50%), a espécie é mui-
to promissora para a geração de energia 
térmica. Atualmente, há algumas cultivares disponíveis no mercado como: ‘BRS 
Ponta Negra’ e ‘BRS 716’ da Embrapa Milho e Sorgo, ‘Palo Alto’ da Nexsteppe e 
‘Blade Alta Biomassa’ da Ceres.

Além das características qualitativas da biomassa, a eficiência na conversão 
energética da matéria-prima utilizada para a combustão depende da eficiência 
das caldeiras onde o material será queimado. 

O potencial energético da biomassa depende de seu poder calorífico, que é 
quantidade de calor liberada pela queima de um determinado combustível (tabela 
1.1.3).

Tabela 1.1.3: Produção de biomassa seca (t/ha/ano) e poder calorífico inferior (PCI – base seca) de 

diferentes fontes de matéria-prima destinadas à produção de energia

*umidade de 50% para o bagaço e o sorgo, 75% para o capim-elefante e 15% para o eucalipto

**obtido descontando-se do poder calorífico superior a fração de massa de água
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A presença de altos teores de lignina e celulose e o reduzido grau de umi-
dade são aspectos desejáveis para o uso da biomassa como insumo energético 
destinado à combustão. A alta umidade e a baixa densidade da biomassa podem 
gerar inconvenientes como a decomposição da matéria-prima quando a mesma 
é estocada por longos períodos de tempo. Por isso, a remoção da umidade da 
biomassa mediante secagem ao sol ou em secadores rotativos é uma estratégia 
fundamental para aumentar o poder calorífico dos materiais. O bagaço de cana, 
por exemplo, que apresenta PCI 3.900 kcal/kg quando seco, tem este valor redu-
zido para 2.100 kcal/kg quando sua umidade é de 50% de umidade.

Os processos de adensamento envolvendo a secagem, a trituração e a com-
pactação da matéria-prima para produção de combustíveis sólidos (pellets e bri-
quetes), aumentam a densidade e a eficiência energética de utilização desses 
materiais. A densidade do briquete de bagaço de cana é de 500 kg/m³ e do pellet 
de capim-elefante é de 650 kg/m³.

1.1.2 BIOMASSA RESIDUAL LIQUIDA

EFLUENTES LÍQUIDOS DE LATICÍNIOS

O efluente de laticínios é conside-
rado um dos principais responsáveis 
pela poluição causada pela indústria 
de laticínios. Em muitos laticínios o 
soro é descartado junto com os de-
mais efluentes, sendo considerado 
um forte agravante devido ao seu 
elevado potencial poluidor. O soro é 
aproximadamente cem vezes mais 
poluente que o esgoto doméstico. O 

soro, o leitelho e o leite ácido, pelos seus valores nutritivos e pelas suas elevadas 
cargas orgânicas não devem ser misturados aos demais efluentes da indústria, ao 
contrário, devem ser captados e conduzidos separadamente, de modo a viabilizar 
o seu aproveitamento na fabricação de outros produtos lácteos ou para utilização 
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direta (com ou sem beneficiamento industrial) na alimentação de animais (SILVA, 
2011).

EFLUENTES LÍQUIDOS DE CASA DE FARINHA
- MANIPUEIRA -

A manipueira é o efluente líquido 
proveniente da prensagem da man-
dioca no seu beneficiamento para a 
produção de farinha. Segundo o IBGE 
em 2013 foram produzidas 224.794 
toneladas de mandioca e, dessa pro-
dução, 30% foram destinadas para o 
beneficiamento em farinha de man-
dioca (CASSONI, 2008).

A manipueira, apesar de ser um 
potente agente poluidor, dezenas de vezes superiores ao esgoto doméstico, 
apresenta uma oportunidade de aproveitamento, seja para fazer tijolos, seja na 
alimentação animal, controle de pragas e doenças de plantas, assim como para 
produção de biogás, dentre várias outras utilidades. Este resíduo constitui proble-
ma nos locais de processamento da raiz da mandioca. O aproveitamento deste 
resíduo tem como principais obstáculos, a própria desorganização dos produto-
res/processadores de mandioca, a inexistência de estruturas de aproveitamento, 
o enorme volume gerado e o desconhecimento sobre o seu potencial de uso 
(SANTOS, 2008).

EFLUENTES LÍQUIDOS DE MATADOUROS

Alguns estabelecimentos lançam as águas residuárias diretamente em cursos 
d’água que, se forem volumosos e perenes, são capazes de diluir a carga recebida 
sem maiores prejuízos. Porém, o que frequentemente acontece é que os rios são 
de pequeno porte e o efluente do matadouro é tão volumoso que torna as águas 
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receptoras impróprias à vida aquática 
e qualquer tipo de uso para abasteci-
mento agrícola, comercial, industrial 
ou recreativo. Nesses casos, o efluen-
te do matadouro se constitui, como 
agente de poluição das águas, em 
ameaça à saúde pública (SCARASSA-
TI, et al. 2003).

De acordo com AZEVEDO NET-
TO & HESS (2003 apud SCARASSATI, 

et al. 2003) a quantidade de resíduos líquidos gerados é variável, mas calcula-se 
que em média seja de 15m³ de água residuária por tonelada de animal abatido. 

Podemos ressaltar que nos efluentes líquidos do matadouro, há uma quan-
tidade elevada de DBO, pois são basicamente constituídos por proteínas, sendo 
esse tipo de resíduo altamente putrescível, gerando odores. GENEROSO (2001,  
apud FEISTEL 2011) ponderou que independente da origem, todo resíduo poderá 
ter seu descarte minimizado, mediante a análise abrangente de suas caracterís-
ticas, do potencial e das consequências do uso, pois se corretamente maneja-
do, pode subsidiar a produção de alimentos, melhorando as condições físicas, 
químicas e biológicas do solo e apresentar excelente potencial para reciclagem 
energética. 

EFLUENTES LÍQUIDOS DA PRODUÇÃO DE ETANOL
- VINHAÇA -

O poder poluente da vinhaça, também conhecida como vinhoto, é cerca de 
cem vezes maior que o do esgoto doméstico, decorrente da sua riqueza em ma-
téria orgânica, baixo pH, elevada corrosividade e altos índices de “demanda bio-
química de oxigênio” – DBO (20.000 a 35.000 mg/l), além de elevada temperatura 
na saída dos destiladores (de 85 a 90 °C); é considerado altamente nocivo à fauna, 
flora, micro fauna e microflora das águas doces, além de afugentar a fauna mari-
nha que vem à costa brasileira para procriação (Da SILVA et al., 2007).

Para cada litro de etanol produzido, há uma produção de 10 a 13 litros de 
vinhaça (Fonte: UNICA – União da Indústria da Cana-de-açúcar, 2014), e esse 
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subproduto é o que mais preocupa, 
sendo resíduo líquido do processo de 
destilação, que contém uma elevada 
DBO. Em muitos casos essa vinhaça é 
disposta sobre o solo para o enrique-
cimento do mesmo, pois com os pro-
cessos de queima da cana-de-açúcar 
para a sua colheita, do corte do solo 
para o seu plantio, a exposição do solo 
a esses processos, causam seu empo-
brecimento, refletindo na qualidade do cultivo da cana. O uso da vinhaça nesse 
processo pode parecer uma solução para esse problema, mas ao analisar os im-
pactos desse tipo de atividade, pode-se entender melhor a ação da vinhaça no 
solo e nas atividades ou ambientes ao seu redor.

Tendo em vista o risco da disposição da vinhaça no solo, as indústrias estão 
sendo pressionadas a buscar medidas que visem equacionar formas menos de-
gradantes, minimizando os impactos gerados e evitando a contaminação de cor-
pos hídricos, subterrâneos ou superficiais, sendo uma geração ambientalmente 
correta dentro dos padrões de produção mais limpa. 

O estudo de opções de geração de energia através de resíduos gerados pela 
indústria sucroalcooleira é largamente difundido. Esse segmento já vem utilizan-
do seus resíduos sólidos para este fim, logo pode se tornar viável e bastante inte-
ressante a utilização do seu resíduo líquido, pois esse que é utilizado para irriga-
ção, pode causar danos no âmbito ambiental. 

A produção de etanol na safra 2014/2015 em Alagoas foi de 554.000 m³ (SIN-
DAÇUCAR-AL, 2015), gerando, portanto, um volume médio de 6.371.000 m³ de 
vinhaça. 
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1.2 PRODUÇÃO DE BIODIESEL
- OLEAGINOSAS -

A biomassa pode ser obtida de vegetais não lenhosos e de lenhosos, como 
é o caso da madeira e seus resíduos. Outros tipos são os resíduos orgânicos, tais 
como os resíduos agrícolas, urbanos e industriais e os biodiesel, como os óle-
os vegetais, como por exemplo, mamona e soja. (Ministério de Minas e Energia, 
2015).

Óleos vegetais, enquadrados na categoria de óleos fixos ou triglicerídicos, 
podem ser transformados em biodiesel. Dessa forma, poderiam constituir maté-
ria-prima para a produção de biodiesel as seguintes espécies de óleos vegetais: 
grão de amendoim, polpa do dendê, amêndoa do coco de dendê, amêndoa do 
coco da praia, caroço de algodão, amêndoa do coco de babaçu, semente de gi-
rassol, baga de mamona, semente de colza, semente de maracujá, polpa de aba-
cate, caroço de oiticica, semente de linhaça, semente de tomate, entre muitos 
outros vegetais em forma de sementes, amêndoas ou polpas (UDOP, 2010).

No estado de Alagoas a cultura predominante é da cana-de-açúcar com 
grandes extensões de terras destinadas para seu cultivo para posterior abaste-
cimento da matriz industrial de açúcar e álcool que tem grande influência na 
economia do estado. Culturas como: milho, amendoim, mamona, algodão her-
báceo, coco-da-baía, são cultivadas em menor escala e a produção é destinada 
para alimentação humana e de animais. A produção é escoada em feiras livres 
em pequenas cidades ou são destinadas às indústrias alimentícias para o benefi-
ciamento e posterior comercialização.

ALGODÃO HERBÁCEO

A cultura do algodão herbáceo (Gossypium hirsutum L., raça latifolium Hut-
ch), realizada em condições de sequeiro, destaca-se como uma das mais impor-
tantes para a região Nordeste, em especial para os pequenos e médios produtores, 
tendo assim importância social e econômica muito elevada para o agronegócio 
nordestino. (Embrapa, 2003). 



29

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

Em Alagoas a produção é tímida e, se-
gundo o IBGE, em 2013, foram produzidas 35 
toneladas. O principal município produtor é 
Ouro Branco que se localiza na microrregião 
de Santana do Ipanema. O estado já foi um 
grande produtor desta cultura, no entanto, a 
ocorrência da praga conhecida como “bicu-
do” (Anthonomus grandis) praticamente dizi-
mou as lavouras de algodão.

MAMONA

A mamoneira (Ricinus communis L.) é uma oleaginosa de destacada impor-
tância no Brasil e no mundo. Seu óleo é uma matéria-prima de aplicações sin-
gulares na indústria química devido a características peculiares de sua molécula 
que lhe fazem o único óleo vegetal naturalmente hidroxilado, além de uma com-
posição com predominância de um único ácido graxo, ricinoléico, o qual lhe 
confere as propriedades químicas atípicas. Além da vasta aplicação na indústria 
química, a mamoneira é importante devido à sua tolerância à seca, tornando-se 
uma cultura viável para a região semi-árida do Brasil, onde há poucas alternativas 
agrícolas. No entanto, esta cultura não é exclusiva da região semi-árida, sendo 
também plantada com excelentes resultados em diversas regiões do país. (EM-
BRAPA, 2015)

A produção de mamona em Alagoas teve seu registro no ano 2011 com uma 
quantidade produzida de 10 toneladas (Agropecuário dos Municípios Alagoanos, 
2014).

O estado de Alagoas já teve o seu programa de incentivo à cultura da mamo-
na, o Probiodíesel, de acordo com o Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel a partir de oleaginosas, do Governo Federal. Entretanto, com o parecer 
técnico da Agência Nacional de Petróleo – ANP, classificando o óleo de mamo-
na como impróprio para utilização em motores diesel, em virtude da sua eleva-
da viscosidade, o programa perdeu a sua força. Tal parecer técnico causou uma 
baixa procura da oleaginosa no mercado e a priorização do cultivo de culturas já 
consolidadas, no caso, da soja.
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2.1 ÁREA DE ESTUDO

Para elaboração dos mapas, foi calculado o potencial energético dos resíduos 
por microrregião alagoana. Alagoas é dividido geograficamente pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 3 mesorregiões e 13 microrregiões. 
As microrregiões são descritas a seguir:

•   Alagoana do Sertão do São Francisco: está localizada na Mesorregião do 
Sertão Alagoano, onde se encontra a Hidrelétrica de Xingó (divisa de Alagoas com 
Sergipe), uma das maiores do nordeste. A microrregião compreende 3 municí-
pios: Delmiro Gouveia, Olho D’Água do Casado e Piranhas.

•   Arapiraca: está localizada na Mesorregião do Agreste Alagoano, tendo Ara-
piraca como cidade-pólo. É a 2ª maior microrregião de Alagoas, formada por 10 
municípios: Arapiraca, Campo Grande, Coité do Noia, Craíbas, Feira Grande, Gi-
rau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião e Taqua-
rana.

•   Batalha: está localizada na Mesorregião do Sertão Alagoano e compreende 
8 municípios: Batalha, Belo Monte, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isido-
ro, Monteirópolis, Olho D’água das Flores e Olivença.

•   Litoral Norte Alagoano: está localizada na Mesorregião do Leste Alagoa-
no e é formada por 5 municípios: Japaratinga, Maragogi, Passo de Camaragibe, 
Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, sendo o mais populoso o município 
de Maragogi.

•   Maceió: é a maior microrregião do Estado e está localizada na Mesorregião 
do Leste Alagoano e a cidade-pólo é Maceió, sendo formada por 10 municípios: 
Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco, Maceió, Marechal 
Deodoro, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte e Satuba.

•   Mata Alagoana: está localizada na Mesorregião do Leste Alagoano e é 
constituída por 16 municípios: Atalaia, Branquinha, Cajueiro, Campestre, Capela, 
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Colônia Leopoldina, Flexeiras, Jacuípe, Joaquim Gomes, Jundiá, Matriz de Ca-
maragibe, Messias, Murici, Novo Lino, Porto Calvo e São Luís do Quitunde, e o 
maior deles é o de Atalaia.

•   Palmeira dos Índios: localizada na Mesorregião do Agreste Alagoano e a 
cidade pólo é Palmeira dos Índios. Possui 11municípios: Belém, Cacimbinhas, 
Estrela de Alagoas, Igaci, Maribondo, Mar Vermelho, Minador do Negrão, Palmei-
ra dos Índios, Paulo Jacinto, Quebrangulo e Tanque d’Arca.

•   Penedo: pertence à Mesorregião do Leste Alagoano e compreende 5 mu-
nicípios: Feliz Deserto, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu e Porto Real do Colégio, 
sendo o principal deles o município de Penedo.

•   Santana do Ipanema: está localizada na Mesorregião do Sertão Alagoano e 
possui 10 municípios: Carneiros, Dois Riachos, Maravilha, Ouro Branco, Palesti-
na, Pão de Açúcar, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera 
e Senador Rui Palmeira.

•   São Miguel dos Campos: está localizada na Mesorregião do Leste Alagoano 
e é constituída por 9 municípios: Anadia, Boca da Mata, Campo Alegre, Coruripe, 
Jequiá da Praia, Junqueiro, Roteiro, São Miguel dos Campos e Teotônio Vilela. Os 
principais municípios são os de São Miguel dos Campos e Coruripe.

•   Serrana do Sertão Alagoano: está localizada na Mesorregião do Sertão 
Alagoano e possui 5 municípios: Água Branca, Canapi, Inhapi, Mata Grande e 
Pariconha.

•   Serrana dos Quilombos: está localizada na Mesorregião do Leste Alago-
ano e é formada por 7municípios: Chã Preta, Pindoba, Ibateguara, Santana do 
Mundaú, São José da Laje, União dos Palmares e Viçosa, sendo o mais populoso 
União dos Palmares.

•   Traipu: está localizada na Mesorregião do Agreste Alagoano e a cidade 

pólo é Traipu. Compreende 3 municípios: Traipu, Olho d’Água Grande e São Brás.
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As microrregiões com seus respectivos municípios estão ilustrados na figura 
2.1.1.

Figura 2.1.1: Mapa de Alagoas por microrregiões

Fonte: IBGE (2010) Malha Municipal Digital
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2.2 POTENCIAL ENERGÉTICO

2.2.1 BIOMASSA RESIDUAL SÓLIDA

A quantificação da biomassa residual no Estado foi realizada através de le-
vantamentos bibliográficos recentes, conforme é descrito a seguir para cada tipo 
de biomassa.

Para a biomassa de origem agrícola, foi feito um levantamento com base em 
dados da lavoura permanente e temporária disponibilizados pelo IBGE no ano 
de 2011. Para que o potencial energético seja estimado foi realizado o cálculo de 
conversão energética e estabelecida a caldeira como tecnologia de conversão, 
considerando os respectivos poderes caloríficos de cada biomassa. 

Foram quantificadas, para cada município do Estado, as produções das se-
guintes biomassas: amendoim, arroz, coco, feijão, mandioca e milho. Com estes 
valores de produção foi feito o cálculo para cada tipo de resíduo a partir de índices 
citados na literatura. A eficiência de conversão (ȵ) adotada para os resíduos foi de 
15%, de baixo rendimento termodinâmico - sistemas compostos de caldeira de 20 
bar, turbina de condensador atmosférico.

Para todos os resíduos agrícolas foi considerado que o sistema opere o ano 
todo com os resíduos gerados, e que a operação ocorra em 95% das horas anuais, 
o que resulta em 8.322 horas de operação/ano. As formas de cálculo, para cada 
resíduo, são apresentadas a seguir.

CANA-DE-AÇÚCAR

O uso da cana-de-açúcar para cogeração de energia já foi largamente estu-
dado. Neste trabalho, são propostos dois cenários para geração de energia a partir 
dos resíduos dessa cultura: 30 kWh/t de cana e 60 kWh/t de cana. O potencial para 
geração de energia é calculado multiplicando-se a eficiência do processo (kWh/
tc) pela quantidade de cana colhida em cada município do Estado, dado este for 
necido pelo IBGE (2011). O cálculo foi efetuado pelas equações 1 e 2 abaixo.
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Para os dois cenários foi considerado que o sistema opere somente durante 
a safra com os resíduos gerados (setembro a abril), resultando em 5.563 horas de 
operação por ano.

Cenário 1 - 30kWh/tc

Cenário 2 - 60kWh/tc

1

2

MANDIOCA

O dado apresentado pelo IBGE é em toneladas de mandioca em raiz pro-
duzida. O resíduo agrícola gerado pela mandioca é a casca, que representa 10% 
do peso total da mandioca com casca.  Considerando o Poder Calorífico Inferior 
(PCI) médio da mandioca de 7,65 MJ/Kg e o fator de conversão energética de 
1MWh para cada 3.600 MJ, pode-se fazer uma estimativa do potencial energético. 
O cálculo do potencial a partir desse resíduo foi efetuado pela equação (3):

3
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ARROZ

O dado apresentado pelo IBGE é em toneladas de arroz em casca produzido, 
portanto é necessário considerar apenas a casca como resíduo agrícola aprovei-
tável que, neste caso, representa 30% no peso total do arroz com casca. O Po-
der Calorífico Inferior (PCI) da casca é de 3.384,09 kcal/kg (COELHO, PALETTA e 
FREITAS, 2000) e a conversão de kcal/kg para kWh/kg é dada pela divisão por 860. 
O cálculo do potencial a partir desse resíduo foi efetuado pela equação (4):

4

MILHO

O dado apresentado pelo IBGE é em toneladas de milho em grão produzido, 
portanto é necessário considerar apenas a palha do milho como resíduo agrícola 
aproveitável que, neste caso, representa 30% no peso total do milho. O Poder Ca-
lorífico Inferior (PCI) da palha é de 3.570 kcal/kg (COELHO, PALETTA e FREITAS, 
2000) e a conversão de kcal/kg para kWh/kg é dada pela divisão por 860. O cálculo 
do potencial a partir desse resíduo foi efetuado pela equação (5):

5
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COCO

AMENDOIM

O dado apresentado pelo IBGE para o coco é em mil frutos, portanto é ne-
cessário estabelecer um peso médio para cada fruto (aproximadamente 500g). 
Posteriormente é necessário considerar apenas a casca do fruto como resíduo 
agrícola aproveitável que, neste caso, representa 60% no peso total do coco. O 
Poder Calorífico Inferior (PCI) da casca é de 4.556,82 kcal/kg (COELHO, PALETTA 
e FREITAS, 2000) e a conversão de kcal/kg para kWh/kg é dada pela divisão por 
860. O cálculo do potencial a partir desse resíduo foi efetuado pela equação (6):

O dado apresentado pelo IBGE é em toneladas de amendoim em casca pro-
duzido, portanto é necessário considerar apenas a casca como resíduo agríco-
la aproveitável, que neste caso representa 30% no peso total do amendoim com 
casca. O Poder Calorífico Inferior (PCI) da casca é de 4.281,82 kcal/kg (COELHO, 
PALETTA e FREITAS, 2000) e a conversão de kcal/kg para kWh/kg é dada pela 
divisão por 860. O cálculo do potencial a partir desse resíduo foi efetuado pela 
Equação (7):

6

/ano) =
[(amendoim * 0,3 casca) * PCI kcal/kg * 0,15]

860 * 8322

7
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FEIJÃO

EUCALIPTO

O dado apresentado pelo IBGE para o feijão é em grãos. O resíduo agrícola 
gerado é a palha. É necessário considerar apenas o resíduo agrícola aproveitável 
que, neste caso, representa 30% do peso total do feijão. O Poder Calorífico Inferior 
(PCI) da palha é de 3.700 kcal/kg (ALMEIDA, 2010) e a conversão de kcal/kg para 
kWh/kg é dada pela divisão por 860. O cálculo do potencial a partir desse resíduo 
foi efetuado pela equação (8):

Para calcular o potencial energético do resíduo de madeira, levamos em con-
sideração apenas os resíduos gerados na fase de processamento, que represen-
tam 50% do peso total da madeira em tora. O PCI do resíduo é de 2.000 kcal/kg 
(COELHO, PALETTA e FREITAS, 2000), e a conversão de kcal/kg para kWh/kg é 
dada pela divisão por 860. O calculo do potencial a partir desse resíduo é de-
monstrado na equação (9):

=
[(feijão * 0,3) * PCI kcal/kg * 0,15]

860 * 8322

8

9

Equação 9: Para os potenciais maiores que 200 kW/ano e menores que 10 MW/ano, foi conside-

rada a utilização de equipamentos com eficiência (η) = 15%.
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2.2.2 BIOMASSA RESIDUAL LÍQUIDA

EFLUENTES LÍQUIDOS DE LATICÍNIOS, MANIPUEIRA, 
VINHAÇA E MATADOUROS

Para o cálculo da conversão energética, foi estabelecido o motor de combus-
tão, como tecnologia de conversão, levando em consideração o poder calorífico 
de cada biomassa.

Para todos os resíduos das agroindústrias, considerou-se que o sistema opere 
o ano todo, sendo alimentado apenas com os resíduos gerados, e que essa ope-
ração aconteça em 95% das horas anuais resultando em 8.322 horas de operação/
ano, definido em fórmula apresentada a seguir. A partir desses dados, foi aplicada 
a equação (10):

Onde:
Ef. Trat = Quantidade de efluente tratado por ano (em m³)
Taxa DBO5 = Taxa de geração de demanda bioquímica de oxigênio (ton DBO5/

m³.ano)
ȵ = Eficiência do biodigestor (fração adimensional)
MFEM = Máximo fator de emissão de metano (fração adimensional)
R = Quantidade de metano recuperado (kgCH4/ano)

Os cálculos de cada fator da fórmula acima serão demonstrados a seguir:

3
4 5

10

Quantidade de efluente tratado por ano – Ef. Trat (m³)
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Para este cálculo, foi considerado que todos efluentes agroindustriais produ-
zidos de cada município são tratados.

Os dados apresentados pelo IBGE (2013), definindo a produção por muni-
cípio, são em tonelada de raiz produzida. Foram considerados apenas 30% des-
sa produção para fabricação de farinha (CASSONI, 2008), pois a manipueira é 
resíduo dessa atividade, e que por tonelada de mandioca prensada é produzida 
279,1litros desse resíduo, segundo ARAÚJO et al, (2014). Assim, foi determinada 
tanto uma produção geral em tonelada de raízes produzidas, como também por 
municípios do estado, garantindo um parâmetro comparativo do método utiliza-
do no trabalho da CENBIO.

Dados da UNICA apresentam que para cada litro de etanol produzido é gera-
do cerca de 13 litros de vinhaça, obtendo-se então uma grande produção desse 
resíduo, cerca de 681.000 m³ de vinhaça, gerando um alto custo para o seu arma-
zenamento.

A produção leiteira do estado segundo o IBGE (2012), dados da produção no 
ano de 2010, é de 231,367 milhões de litros de leite, porém, somente 43,9%dessa 
produção são captadas pelas indústrias, para produção de derivados de leite, um 
total de 101,530 milhões de litros por ano, e essa parcela que é absorvida pelas in-
dústrias do estado foi a considerada para os cálculos.

Manipueira

Vinhaça

Laticínios
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Os valores da Demanda Bioquímica de Oxigênio estão apresentados na Ta-
bela 2.2.2.1

Cálculo da Taxa de Demanda Bioquímica de Oxigênio - 
Taxa DBO5

Tabela 2.2.2.1 Valores da Demanda Bioquímica de Oxigênio para diferentes efluentes

Adotou-se uma eficiência de 50% para os biodigestores anaeróbios com base 
na eficiência média desses equipamentos.

O valor assumido para o máximo fator de emissão de metano é igual ao valor 
sugerido pelo Intergovernamental Panelof Climate Change (IPCC) de 0,25 ton 
CH4/tonDBO5.

Cálculo da Eficiência do Biodigestor

Cálculo do Máximo Fator de Emissão de Metano – MFEM
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A quantidade de metano recuperado é considerada insignificante.
Os resultados obtidos na equação 10 são em toneladas de metano por ano. 

Considera-se que a densidade do metano é de 0,000717 ton/m³.  A partir dos va-
lores de referência do PCI do metano (35,53MJ/m³) e considerando uma eficiên-
cia (ȵ) do motor de combustão interna de 30% (UNOPAR, 2011), foi usada a equa-
ção (11) para converter o metano produzido em potência instalada (MW) no ano:

Cálculo da Quantidade de Metano Recuperado - R

Considera-se a conversão de 1MWh = 3.600 MJ e que o sistema opere o ano 
todo com os resíduos gerados,e, que a operação ocorra em 95% das horas anuais, 
resultando em 8.322 horas de operação/ano.

Em Alagoas, dados do IBGE (2013) relativos à pecuária, mostram que o esta-
do tinha cerca de 1.251.723 cabeças de boi,e que neste ano foi abatido em torno 
de 43.204.126 kg de animais, sendo estimado que o animal esteja pronto para o 
abate quando atinge 18 arrobas, que é a média nacional segundo o IBGE (2010).
Como uma arroba equivale a 15 kg, logo são 270 kg cada animal abatido. Dividin-
do o peso total de animais abatidos pelo peso de cada animal, obtém-se 160.016,0 
animais abatidos em 2013 no estado de Alagoas, sendo um total de 12,78% da 
quantidade total da criação no estado, cálculo apresentado nas equações 12 e 13.

Matadouros

/ano) =
3600 * 8322

11

Peso por animal = 18 arrobas * 15 Kg por arroba
12
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Animais abatidos no estado em 2013 =
kg total de animais abatidos

kg por animal

13

Definindo a quantidade de produção por abate em cada município em 2013, 
foram utilizados os dados da produção agropecuária do estado de Alagoas, IBGE 
(2006), pois esse tipo de levantamento é feito a cada 10 anos. Como a produção 
total no estado, no ano de 2006, foi de 896.792cabeças de gado (IBGE 2006),e no 
ano de 2013 foi de 1.251.723 cabeças de gado (IBGE 2013), pode-se calcular que 
o crescimento dessa produção que foi de aproximadamente 40%. Considerando 
que esse foi um crescimento na produção para cada município do estado, proje-
tamos esse crescimento, resultando num valor total de 1.251.728,893 cabeças de 
boi estimadas para 2013. O Erro relativo (Er) percentual dessa estimativa é apre-
sentado na equação 14:

O erro apresentado pela metodologia empregada foi bem abaixo de 1%. Sendo 
assim, podemos considerar que o método empregado chegou bastante próximo 
do real, podendo ser utilizado para a estimativa dos resíduos gerados por esse 
segmento, no presente trabalho.

Para cada município foi considerado que 12,78% da sua produção de cabeças 
de boi são levadas para o abate, e a conversão para resíduo segundo AZEVEDO 
NETTO & HESS (2003,apud SCARASSATI, et al. 2003), é que para cada tonelada de 
animal abatido são gerados 15 m³ de águas residuárias.

Utilizando 1,16 de carga de DBO5,20 (ton/m³) CETESB 1993, assim o cálculo do 
potencial energético foi efetuado pelas equações (1) e (2), baseados nesses valores 
por município.

Er = * 100%
Valor Aproximado - Valor exato

Valor exato

14
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2.2.3 POTENCIAL DE GERAÇÃO ENERGÉTICA 
DAS OLEAGINOSAS

O rendimento em óleo está relacionado, em primeiro lugar, à extensão de 
terra que será destinada ao cultivo agrícola. Os óleos obtidos a partir de algo-
dão, milho e mamona necessitam respectivamente de 14,5/4,7/3,4 hectares para 
a produção de 1 tonelada de óleo, enquanto que, em outro oposto, as culturas de 
dendê, coco-da-baía, amendoim, girassol e canola usam no máximo 2 hectares 
para a produção da mesma tonelada de óleo (MOURAD, A. L, 2009).

A partir da estimativa da produção de óleo é calculada a produção de bio-
diesel, visto que este utiliza o óleo como matéria prima. Pelo fato de termos dife-
rentes culturas de oleaginosas se fizeram necessária a adoção de metodologias 
específicas para cada cultura. As metodologias para as oleaginosas tiveram em 
comum o método da transesterificação para a obtenção do biodiesel e se diferen-
ciam pelo uso de diferentes catalisadores e diferentes concentrações de reagen-
tes. Foram admitidos os melhores rendimentos para cada metodologia aplicada, 
conforme tabela 2.2.3.1.

Tabela 2.2.3.1- Eficiência de conversão de óleo em biodiesel
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Para a estimativa do potencial energético a partir do biodiesel produzido por 
cada microrregião utiliza-se a equação 15:

/ano) =
Óleo (Tonelada) * Efc * PCI

8322

MJ
Tonelada biodiesel )(

15

Onde:
Óleo= massa de óleo em tonelada obtida no ano; 
Efc = eficiência da metodologia aplicada para transformar óleo em biodiesel;
PCI = poder calorífico inferior adotado: 39,6 MJ/kg biodiesel (Costa et. al);
ɳ = eficiência da máquina foi estipulada em 0,30 (motor de combustão inter-

na);
0,28 é o fator de conversão de MJ para kW 
Valor de 8.322 é a consideração para 95% de operação anual em horas.
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2.2.4 RESUMO DO POTENCIAL DE BIOMASSA

Tabela 2.2.4.1 Potencial de geração de energia a partir da biomassa no estado de Alagoas

O resumo de potencial de biomassa calculado a partir das equações apresen-
tadas estão presentes na Tabela 2.2.4.1 e o potencial de biofluido na Tabela 2.2.4.2.

Tabela 2.2.4.2: Potencial de Geração de energia a partir do Biodiesel no estado de Alagoas



ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

48



49

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

3
MAPA DE

BIOMASSAS





51

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

3.1 MAPA DA BIOMASSA DA CANA

CENÁRIO 1

Potencial energético da cana de açúcar em Alagoas*
(cenário 1)

Total: 140.293,84 kW/ano
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3.2 MAPA DA BIOMASSA DA CANA

CENÁRIO 2

Potencial energético da cana de açúcar em Alagoas*
(cenário 2)

Total: 271.515,34 kW/ano
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3.3 MAPA DA BIOMASSA DA MANDIOCA

Potencial energético da mandioca em Alagoas*
Total: 24.001,41 kW/ano
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3.4 MAPA DA BIOMASSA DO MILHO

Potencial energético do milho em Alagoas*
Total: 196.970,73 kW/ano
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3.5 MAPA DA BIOMASSA DO ARROZ

Potencial energético do arroz em Alagoas*
Total: 157,82 kW/ano
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3.6 MAPA DA BIOMASSA DA
CASCA DO COCO

Potencial energético da casca do côco em Alagoas*
Total: 1.998,16 kW/ano
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3.7 MAPA DA BIOMASSA DO AMENDOIM

Potencial energético do amendoim em Alagoas*
Total: 10.688,22 kW/ano
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3.8 MAPA DA BIOMASSA DO FEIJÃO

Potencial energético do feijão em Alagoas*
Total: 248.671,01 kW/ano
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3.9 MAPA DA BIOMASSA DO
EFLUENTE DE LATICÍNIOS

Fonte: IBGE, 2013.
Metodologia: CENBIO

Potência Instalada Laticínios
Total: 0,388 kW/ano
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3.10 MAPA DA BIOMASSA DO
EFLUENTE DE MANIPUEIRA

Fonte: IBGE, 2013.

Metodologia: CENBIO

Potência Instalada Manipueira
Total: 14,982 kW/ano



61

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

3.11 MAPA DA BIOMASSA DO 
EFLUENTE MATADOURO

Fonte: IBGE, 2013.

Metodologia: CENBIO

Potência Instalada Matadouro
Total: 750,136 kW/ano
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3.12 MAPA DA BIOMASSA DO
EFLUENTE VINHAÇA

Fonte: IBGE, 2013.

Metodologia: CENBIO

Potência Instalada Vinhaça
Total: 24.788,408 kW/ano
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3.13 MAPA DA BIOMASSA DO 
BIODIESEL DE ALGODÃO

Fonte: AGROPECUÁRIA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, 2014.

Metodologia: PRÓPRIA. ADMITINDO A EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO EM BIODIESEL OBTIDA POR NUNES ET 

AL,2009.

Potência Instalada Algodão
Total: 16,17 kW/ano
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3.14 MAPA DA BIOMASSA DO
BIODIESEL DO AMENDOIM

Fonte: AGROPECUÁRIA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, 2014.

Metodologia: PRÓPRIA. ADMITINDO A EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO EM BIODIESEL OBTIDA POR PIGHINELLI,2007.

Potência Instalada Amendoim
Total: 26,53 kW/ano
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3.15 MAPA DA BIOMASSA DO
BIODIESEL DO COCO

Fonte: AGROPECUÁRIA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, 2014.

Metodologia: PRÓPRIA. ADMITINDO A EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO EM BIODIESEL OBTIDA POR SILVA, 2013.

Potência Instalada Coco
Total: 2.511,10 kW/ano
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3.16 MAPA DA BIOMASSA DO
BIODIESEL DA MAMONA

Fonte: AGROPECUÁRIO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS, 2014.

Metodologia: PRÓPRIA. ADMITINDO A EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO EM BIODIESEL OBTIDA POR BARRETO et AL,2010

Potência Instalada Mamona
Total: 3,93 kW/ano
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3.17 MAPA DA BIOMASSA DO
BIODIESEL DO MILHO

Fonte: AGROPECUÁRIA DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS,2014.

Metodologia: PRÓPRIA. ADMITINDO A EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO EM BIODIESEL OBTIDA POR QUESSADA et 

AL,2010.

Potência Instalada Milho
Total: 3.583,98 kW/ano
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Os avanços tecnológicos alcançados na geração de eletricidade permitem 
imaginar um cenário favorável para o desenvolvimento de plantações energéti-
cas como fonte de matéria-prima para produção de biomassa. A diversificação e 
descentralização das matrizes de produção elétrica são apontadas, por especia-
listas da área de energia, como uma solução razoável e eficaz para atender a crise 
que se desenha no setor. O investimento na expansão de termoelétricas focadas 
na produção de cultivos especialmente no que se refere a cana de açúcar, euca-
lipto, sorgo biomassa e capim-elefante pode garantir bons retornos financeiros 
aos investidores. 

A queima da biomassa para a obtenção de energia elétrica é um dos pro-
cessos mais promissores para suprir a demanda em sistemas isolados, pois pos-
sibilita uma conversão eficiente utilizando recursos locais, representando uma 
alternativa à utilização do diesel em grupos geradores de eletricidade nos mais 
diversos setores da indústria.

Com a valorização do preço da energia elétrica e o aumento da demanda 
pelo bagaço da cana, a oferta de matéria-prima complementar, com baixo custo 
de produção e aptidão para áreas marginais, pode ser uma opção rentável ao setor 
sucroenergético, o qual desempenha um papel importante no cenário energéti-
co brasileiro por meio da produção do etanol para consumo veicular e na venda 
de energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Por isso, a amplia-
ção da exploração das culturas energéticas pode aumentar a disponibilidade de 
matéria-prima complementar ao bagaço para a produção de energia. 

Apesar das vantagens ambientais e estratégicas e do enorme potencial de 
geração de energia excedente, a falta de incentivos à produção de biomassa para 
energia, tem reduzido as perspectivas de viabilização de projetos nesta área. Nes-
te aspecto, o Ministério de Minas e Energia (MME) tem avaliado medidas de estí-
mulo à geração de energia elétrica a partir da biomassa que podem possibilitar a 
agregação de um grande volume de energia ao SIN num curto prazo. Dentre es-
tas medidas temos: a redução na cobrança de encargos relativos aos sistemas de 
transmissão e distribuição (Tust e Tusd) e a adoção de um modelo de contratação 
específico para este tipo de energia.



ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

72



73

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

5
CONCLUSÕES





75

ATLAS DE BIOENERGIA DE ALAGOAS

O Atlas de Bioenergia 2015 mostra que o estado de Alagoas apresenta uma 
potencialidade de aproximadamente 895.043,03 kW, considerando as biomassas 
residuais estudadas. Já o potencial de geração a partir de biodiesel ficou em torno 
de 6.142 kW. O uso deste potencial energético, seja na forma térmica ou elétrica, 
de forma descentralizado, pode ser bastante vantajoso considerando sua aplica-
ção na própria unidade produtora, ou seja, as propriedades rurais e agroindústrias. 

Espera-se que os dados apresentados neste Atlas venham estimular o desen-
volvimento de projetos e de novas pesquisas de geração de energia utilizando o 
grande potencial de biomassa existente no estado de Alagoas.
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