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RESUMO  

SILVEIRA, R.R. Andrei. Potencial e Aproveitamento Bioenergético de Biogás e 

Gás de Síntese a partir de Resíduos e Efluentes Gerados nas Indústrias de 

Beneficiamento de Arroz de Pelotas/RS. 2018. 76f. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. Universidade Federal de 

Pelotas, Pelotas.   

  

Os resíduos como a casca de arroz e efluentes tornam-se um dos maiores problemas 

para a gestão ambiental nas indústrias de beneficiamento de arroz, uma vez que sua 

solução aborda diversas questões, interagindo com importantes fatores, ambientais e 

econômicos, presentes na determinação de uma opção de destino simultaneamente 

sustentável sob ambos aspectos. A demanda por energia nesse ramo industrial 

representa um dos principais custos durante o beneficiamento do grão, e dessa forma 

o estabelecimento de um planejamento energético que vise estrategicamente a 

exploração de fontes alternativas de energia, no sentido de firmar uma produção 

independente de energia, pode efetivamente representar um ganho de 

competitividade para a indústria. Uma possível solução capaz de atender tanto às 

necessidades de adequado destino dos passivos ambientais, como a de demanda de 

energia, pode ser o aproveitamento energético das cascas de arroz e dos efluentes 

gerados. Assim, o presente trabalho teve como objetivo determinar o potencial de 

geração de biogás e gás de síntese a partir de efluentes e cascas de arroz, 

respectivamente, além de avaliar a possibilidade de aproveitamento da energia 

gerada para suprir a demanda nos processos de parboilização e secagem das 

indústrias estudadas, bem como a potencial oportunidade de geração de energia 

remanescente. Para tanto realizou-se modelagem para quantificação da capacidade 

de geração energética advinda do biogás e gás de síntese utilizando reatores UASB 

e gaseificadores como rotas de produção dos combustíveis bioenergéticos, que uma 

vez obtidos podem através da energia química, presente no poder calorífico inferior 

(PCI) do biogás e gás de síntese, ser transformados em energia térmica e elétrica por 

motores de combustão interna. Com os resultados alcançados, verificou-se que as 

fontes de energia propostas são amplamente viáveis em relação ao suprimento da 

energia requerida pelas indústrias, fazendo com que estas possam se tornar 

autossuficientes, abrindo-se ainda a possibilidade de geração de excedentes, 

propiciando à região posição de destaque quanto à oferta de energia final de energia 

renovável, que surge como uma alternativa aos combustíveis fósseis para a 

composição da matriz energética do Rio Grande do Sul.  

 

Palavras-chave: energias renováveis; potencial energético; biomassa; indústrias; 

casca de arroz; efluentes; energia química; energia térmica; energia elétrica;  
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ABSTRACT  

SILVEIRA, R.R. Andrei. Potential and Energetic Utilization of Biogas and 

Synthesis Gas from Wastes and Effluents Generated in Pelotas/RS Rice 

Processing Industries. 2018. 76p. Course Conclusion Paper (TCC). Graduation in 

Environmental and Sanitary Engineering. Federal University of Pelotas, Pelotas   

  

Residues such as rice husk and effluent become one of the major problems for 

environmental management in the rice processing industries, since its solution 

addresses several issues, interacting with important environmental and economic 

factors present in the determination of a simultaneously sustainable destination option 

in both aspects. The demand for energy in this industrial branch represents one of the 

main costs during the grain processing, and in this way the establishment of an energy 

planning that strategically targets the exploration of alternative energy sources, to 

implement an independent energy production, can effectively represent a gain in 

competitiveness for the industry. A possible solution capable of meeting both, the 

needs of the appropriate environmental liabilities destination, and energy demand, may 

be the energy utilization of the rice husks and effluents generated. Thus, the present 

research had as objective to raise the potential of generation of biogas and synthesis 

gas from effluents and rice husks, respectively, besides evaluating the possibility of 

using the energy generated to supply the demand in the parboiling and drying 

processes of the industries studied, as well as the potential opportunity for the 

generation of remaining energy. For this, modeling was performed to quantify the 

energy generation capacity of biogas and synthesis gas in the utilization of UASB 

reactors and gasifiers as fuel production routes to produce bioenergetic fuels, which, 

once obtained can through the chemical energy, present in the lower heat value (LHV) 

of the biogas and synthesis gas, to be transformed into thermal and electric energy by 

internal combustion engines. With the results achieved, it has been found that the 

proposed energy sources are largely viable in relation to the energy supply required 

by the industries, so that they can become self-sufficient, with the possibility of 

generation remaining energy, giving the region a prominent position regarding the final 

energy supply of renewable energy, which emerges as an alternative to fossil fuels for 

the composition the energy matrix of Rio Grande do Sul state. 

  

Key-words: renewable energy; energy potential; biomass; industries; rice husk; 

effluents; chemical energy; thermal energy; electricity; 
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1. Introdução 

A demanda por fontes de energia para o desenvolvimento de diversas 

atividades, sempre esteve muito presente na história humana, seja para o preparo de 

alimentos, ao movimentar máquinas e equipamentos, locomoção, conforto e 

segurança; tornando-se ao longo do tempo uma das necessidades básicas atrelada 

intrinsicamente ao existir. Por isso, caracteriza-se como um fator de especial 

importância no âmbito econômico, social e ambiental, exercendo forte influência no 

desenvolvimento dos mais variados setores (JOLLANDS, 2010). 

Nas indústrias tomando seu propósito para a obtenção do produto final é 

verificável que a necessidade de energia assume papel de inseparável relação junto 

aos seus processos e serviços, ao passo que seu consumo, surgiu como facilitador 

na execução das atividades industriais e assim teve sua utilização impulsionada. Este 

fato se deu de tal maneira que hoje o setor industrial responde por 33% de toda a 

energia consumida no Brasil, conforme relatório divulgado pelo Balanço Energético 

Nacional - BEN (2017). No entanto, representa um dos custos mais elevados para o 

processo de produção, o que caracteriza um fator limitante para o seu consumo 

desenfreado, e desse modo, a convergência para soluções no âmbito da gestão 

energética se faz necessária, visto que atualmente ideias nesse sentido podem 

representar um ganho de competitividade para a indústria (CNI, 2016). 

Diante deste cenário, houve um crescente ganho da dimensão ambiental nas 

organizações, em que a inserção da questão ambiental no campo da gestão 

empresarial, deixou de ser uma demanda ligada aos movimentos ambientalistas para 

se tornar uma tendência na gestão das organizações que buscam maior eficiência na 

utilização da matéria-prima, de energia e no descarte de seus resíduos e efluentes, 

especialmente porque esses aspectos ambientais são capazes de interagir entre si e 

quando bem administrados, potencialmente resultam na prevenção de impactos 

ambientais negativos e mais do que isso, podem caracterizar uma importante via de 

geração energética (WENCESLAU & ROCHA, 2012). 

Aliado a esta perspectiva, a geração de energia renovável e de caráter limpo 

surge como importante fator de descentralização do consumo de energia, aliviando a 

pressão que há sobre a matriz energética de suprir a demanda da sociedade. Por ser 

ainda uma forma alternativa de energia não focado da utilização de combustíveis 

fósseis, é capaz de atuar junto às preocupações atuais de redução de emissões 
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atmosféricas sob as duas perspectivas: da matriz energética, que pela referida 

pressão, acaba não recuando na utilização de fontes de energia não renováveis de 

origem fóssil; e dos processos industriais que convencionalmente não permeiam essa 

questão, representando assim, reduções diretas e indiretas nas emissões por parte 

da indústria. 

Mediante a essas preocupações, energéticas e ambientais, o presente trabalho 

busca oferecer oportunidades que se fazem pela situação problema encontrada nas 

indústrias da área de estudo, visto que as cascas de arroz, resultantes do 

processamento industrial do arroz, e os efluentes, gerados principalmente na 

produção de arroz parboilizado, surgem como sérios inconvenientes, os quais muitas 

vezes não conseguem ser solucionados de modo definitivo pelas rotas de destino 

convencionalmente aplicadas, e quando o são, representam medidas onerosas que 

dificilmente são capazes de fornecer benefícios econômicos e ambientais às 

indústrias, o que simultaneamente, os destinos energéticos podem proporcionar.  

 Assim, alinhado à referida perspectiva, o presente trabalho pretende levantar o 

potencial de geração de energia química, térmica e elétrica através do suprimento de 

biogás e gás de síntese, respectivamente advindos, dos efluentes e resíduos 

produzidos nas mais importantes indústrias de arroz, na circunvizinhança e no próprio 

Município de Pelotas, Rio Grande do Sul. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral   

 Determinar o potencial energético de resíduos gerados durante o processo 

produtivo de arroz parboilizado nas indústrias de arroz da cidade de Pelotas, Rio 

Grande do Sul. 

 

2.1 Objetivos Específicos    

• Determinar a geração de cascas de arroz, bem como, a capacidade máxima e 

instalada de efluentes nas indústrias de beneficiamento de arroz; 

• Dimensionar o potencial de geração de biogás e gás de síntese a partir de 

efluentes e cascas de arroz, respectivamente; 

• Avaliar a possibilidade de aproveitamento da energia gerada para os processos 

de parboilização e secagem, e a potencial oportunidade de geração de energia 

remanescente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

3. Referencial teórico 

3.1 Matriz Energética Brasileira 

Estando o Brasil inserido no atual modelo de estrutura social, político e 

econômico global, em conformidade com o grande desenvolvimento industrial e 

crescimento econômico do pós-guerra, assim como o fator de aumento demográfico 

e urbanização, como consequência natural, o consumo de energia, segundo 

Tolmasquim, Guerreiro e Gorini (2007), seguiu esse alinhamento de vultuoso 

crescimento, sobretudo de energia primária. 

Assim como outros setores que afetam e são afetados pela economia, o setor 

energético determina um planejamento, o qual é norteador e decisivo na modificação 

da matriz energética brasileira, que sofreu profundas alterações por necessidades 

nítidas de aumento de demanda e desenvolvimento tecnológico. 

Processo este, que fica evidente segundo análise dos dados da EPE (2007), 

elucidando que em 1970 apenas duas fontes de energia, petróleo e lenha respondiam 

por 78% do consumo de energia no Brasil, com uma participação de apenas 14% de 

energia hidráulica e eletricidade; em 2000 junto com a energia hidráulica essas fontes 

correspondiam a 74% do consumo, com grande queda no uso da lenha.  Atualmente 

essa matriz encontra-se ainda mais modificada, como aparecem nos dados da EPE 

(2017), mostrando a repartição da oferta interna de energia – OIE – no ano de 2017, 

os quais estão informados conforme ilustração da Figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Oferta Interna de Energia no Brasil em 2017 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Segundo o Ministério de Minas e Energia - MME (2016), a coerência na 

evolução da matriz energética está voltada para a exploração das fontes renováveis 

de energia, sendo o Brasil referência mundial nesse quesito, e ainda proporcionando 

como consequência baixos indicadores de emissões de CO2 quando comparado ao 

restante do mundo, o que de fato é confirmado pela composição da energia necessária 

para mover a economia brasileira, isto é, a oferta interna de energia, em que nesse 

contexto, as fontes renováveis passaram a uma participação de 43,5% na demanda 

total de energia em 2017, ante os 39,4% dos verificados em 2014.  

Mais especificamente observando o sistema elétrico brasileiro, chamado de 

Sistema Interligado Nacional (SIN), quanto à Oferta Interna de Energia Elétrica 

(OIEE), as fontes renováveis chegaram a 75,5% de participação na matriz de OIEE, 

entre as quais se destacam a geração hidrelétrica, que em condições normais é capaz 

de suprir 99% da eletricidade consumida no país (MARRECO, 2007); e também, a 

geração eólica e de biomassa que juntas representaram em 2015, 9% de participação 

na demanda, além de outras fontes renováveis de energia (MME,2016). 

  

 3.2 Matriz Energética do Rio Grande do Sul 

Havendo diferenças consideráveis entre as fontes de energia 

preferencialmente exploradas no Rio Grande do Sul (RS) e no Brasil, ficam claros os 

motivos relacionados aos próprios bens energéticos econômica e tecnologicamente 

disponíveis e aos aspectos conjunturais que acompanham a história do 

desenvolvimento de uma determinada fonte de energia.  

Para entender a evolução da matriz energética gaúcha, primeiramente é 

necessário a contextualização de sua localização, pois a mesma, propicia uma certa 

vocação natural para a exploração energética a partir do carvão, já que das nove 

jazidas brasileiras de carvão, sete delas se encontram no estado, totalizando 28.804 

Mton, que possuem uma característica de baixo poder calorífico, restando seu uso 

especialmente para produção de energia térmica (GOMES, CRUZ & BORGES, 2003). 

Esse cenário pode ser plenamente verificado ao se analisar a oferta interna de 

energia elétrica no estado, conforme mostra a Tabela 1, pois de acordo com o BERS 

(2015), dos 10.139.167 kW de potência instalada no ano de 2014, mais de 22% apesar 

de seu alto custo de funcionamento, correspondiam à operação de 114 usinas 

termelétricas, ficando atrás apenas da geração hidrelétrica: 
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Tabela 1 – Geração de energia elétrica total em operação e construção no Rio Grande do Sul 

 

Em relação aos bens energéticos primários que compõe a matriz do Rio Grande 

do Sul, para suprir a demanda de energia verificada no ano de 2014, o estado importou 

ainda, 10.629.000 toneladas equivalentes de petróleo (tep), advindas do petróleo, o 

que representou 54,73% da oferta interna de energia primária, seguido pelo próprio 

carvão totalmente produzido no estado que representa 13,20% da OIE e da energia 

hidráulica com 11,32%, além de outras fontes primárias de energia. Tal cenário 

caracteriza, considerando-se também fontes secundárias de energia, apenas 24,01% 

de fontes renováveis de energia no estado (BEN, 2014).   

 

3.3 Energia no Setor Industrial do Rio Grande do Sul 

 O RS possui um setor industrial particularmente desenvolvido, que se coloca 

em 3ª posição nacional após São Paulo e Minas Gerais, as quais estão concentradas 

principalmente na RMPA (Região Metropolitana de Porto Alegre) e no eixo Porto 

Alegre – Caxias do Sul, à exceção da indústria de alimentos e bebidas cuja distribuição 

espacial é maior no território gaúcho. O setor industrial representa 27,5% da economia 

do Estado. Estrutura-se em torno de quatro ramos industriais principais: agroindústria, 

indústria química, indústria metalomecânica e indústria de couro/calçados (PACE, 

2010). 

 Essas indústrias em 2014 foram responsáveis pelos consumos primários e 

secundários de 2.730.000 tep, representando 21,44% do consumo final energético, 

ficando atrás apenas do setor de transportes, que representa a parcela de 45,84% do 

total, com 5.837.000 tep consumidos (BERS, 2015). 

 Ainda segundo o BERS (2015), em relação a sua distribuição por fonte de 

energia consumida, a maior parcela de consumo de energéticos primários e 

 
Fonte 

Em operação Em construção 
 

Nº 
usinas 

Potência 
kW 

Nº usinas Potência 
kW 

CGH – Central Geradora Hidrelétrica 48 31.037   
EOL – Central Geradora Eolielétrica 51 1.299.777 18 322.600 
PCH – Pequena Central Hidrelétrica 50 559.393 3 44.502 
UHE – Usina Hidrelétrica de Energia 18 5.953.225   
UTE – Usina Termelétrica de Energia 114 2.295.375 1 5800 
UFV – Central Geradora Solar Fotovoltaica 0    

Adaptado de: ANEEL (2015).     
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secundários no setor industrial, em 2014, foi de eletricidade, com 29,49%, chegando 

a 805.000 tep. Na segunda posição do consumo, aparece carvão vapor, com 20,99%, 

totalizando 573.000 tep; na terceira posição outras fontes primárias renováveis como, 

energia eólica, casca de arroz e subprodutos da madeira como a lixívia, com 20,75%, 

totalizando 567.000 tep. A lenha, com uma parcela de 12,20%, atingindo 333.000 tep, 

ocupa a quarta posição. Enquanto que, o gás natural, com 9,17%, chegando a 

250.000 tep, ficou em quinto. E por fim na sexta posição, o óleo combustível, com 

2,76%, atingindo 75.000 tep. Novamente o setor industrial gaúcho registrou uma 

predominância de fontes primárias em seu consumo, com 63,12% do total, conforme 

procedeu no ano anterior. 

 É importante ressaltar que o consumo de eletricidade industrial no RS, apesar 

do referido destaque, apresentou no ano de 2016 uma queda de 4,7% em relação ao 

ano anterior (EPE, 2017); contudo, a nível nacional, de acordo com o Plano Nacional 

de Energia (EPE, 2007), o consumo de energia elétrica pela indústria deve crescer a 

uma taxa de 3,7% ao ano até 2030.  

 Desse modo o consumo de bens energéticos surge com principal relevância 

para o setor industrial, que viu seus custos de produção aumentarem 8,1% de maneira 

geral, muito em função dos custos com energia elétrica, que foi o principal responsável 

por esse aumento, sofrendo uma série de ajustes com relação ao ano de 2014 e 

apresentando alto crescimento efetivo em 2015 (CNI, 2016). 

 Uma importante dificuldade envolvendo essa problemática é que, dentro da 

cadeia de suprimentos industriais, a energia elétrica desempenha uma função 

primordial, pois via de regra não possui outros substitutos imediatamente viáveis, e 

sua utilização envolve vitalmente os processos produtivos. Por isso, muitas vezes a 

gestão energética empresarial dá enfoque a estratégias para a otimização da 

contratação e do uso de energia elétrica (ZHAO, 2011). 

 Segundo Poole, Hollanda & Tolmasquim (1995), em substituição a essa 

consolidada visão, emergi a introdução de um importante ator na geração de energia, 

normalmente referido como Produtor Independente de Eletricidade (PIE’s). Os PIE’s 

consistem em empresas que de modo independente produzem e vendem eletricidade 

e/ou possuem outras utilidades (vapor, calor, frio, ar soprado), fazendo isso de forma 

muito versátil, trata-se de unidades de cogeração, utilizando resíduos de processo 

como (bagaço e folhas da cana, efluentes, aproveitamento de gases, etc.). 
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Representado assim, uma real medida de eficiência energética, ao possibilitar o 

suprimento da necessidade de muitas indústrias, não só por eletricidade, mas de 

energia sob diversas formas ou utilidades, e ainda, tendo como principais vantagens: 

uma resposta rápida no planejamento energético, um fator de aumento de 

competitividade industrial, um elemento de descentralização das grandes 

concessionárias, e um mecanismo de aproveitamento de novas fontes. 

 Contudo, muitas vezes a abordagem destacada por Zhao (2011), se torna 

preferível, ao invés de se buscar fontes de geração de energia independente, que 

potencialmente poderiam fortalecer a autonomia produtiva da indústria, corresponder 

em retornos financeiros e paralelamente a isso, oportunizar passivos ambientais 

suscetíveis de reaproveitamento ou reajustes energéticos, as indústrias buscam por 

métodos de racionalização de energia que por vezes acompanham medidas de trocas 

de equipamento e modificações na produção. 

 Fato este ressaltado por Salazar (2012), ao mostrar que em relação ao 

consumo de energia industrial no Brasil, praticamente não houve alteração no que diz 

respeito à participação de fontes renováveis e não renováveis na Indústria. Em 1970, 

58,5% da matriz de consumo provinham de fontes renováveis, percentual que se 

manteve praticamente inalterado em 2008, ou seja, 60,5%; sendo que no caso do RS, 

este índice tampouco é superado como já aqui destacado. 

 Visto que a consideração dada ao tema energético nas organizações é grande, 

atingindo aspectos produtivos, econômicos e ambientais se faz necessário um 

desempenho energético satisfatório; o que pode ser atingido buscando benefícios 

através de fontes alternativas de energia, as quais atualmente resguardam um grande 

potencial para sua implementação nas políticas de planejamento e gestão energética, 

que venham solucionar as questões acerca da eficiência energética nas indústrias 

(VERDUM & SELITTO, 2009). 

 

3.4 A Indústria de Arroz no Rio Grande do Sul 

 Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, o Brasil se 

encontra, segundo dados da safra 2016/2017, como o nono país na classificação 

mundial da produção de arroz, com produção de 12,32 milhões de toneladas, 

apresentando na região sul do país os maiores valores em termos de área produzida, 

produtividade e produção, pois 8,7 milhões de toneladas foram computados somente 
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no Rio Grande do Sul, sendo de forma contundente o maior produtor nacional do grão. 

(CONAB, 2017). 

 Nesse contexto, o estado do Rio Grande do Sul tem se destacado em termos 

de produção, na mobilização e organização de entidades para consolidar o arroz como 

um produto de qualidade, nacional e internacionalmente reconhecida. As regiões que 

cultivam arroz irrigado no Estado são: Fronteira Oeste, Depressão Central, 

Campanha, Litoral Sul, Planície Costeira Externa da Lagoa dos Patos e Planície 

Costeira Interna da Lagoa dos Patos. Essas regiões possuem diferenças quanto à 

topografia, clima, solos, disponibilidade de água para irrigação e tamanho de lavoura, 

o que determina variações de produção e produtividade média (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2015). 

 De acordo com o Atlas Socioeconômico do RS (2015), no período de 2013 a 

2015, 25 municípios apresentaram produção média superior a 100.000 toneladas/ano, 

conforme ilustra a Figura 2, mostrando que os principais municípios produtores se 

encontram principalmente na porção sul-sudoeste do estado. Destacando-se as 

cidades de Pelotas, Uruguaiana, Itaqui e Santa Vitória do Palmar que juntas são 

responsáveis por mais de 22% da produção estadual: 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Quantidades produzidas de arroz em casca no Rio Grande do Sul 

Fonte: IBGE, Pesquisa Agrícola Municipal (2011).  
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 Fazendo parte da cadeia produtiva do arroz, assim como o agronegócio, as 

indústrias de beneficiamento de arroz são igualmente importantes para o 

fortalecimento do ramo no estado, pois segundo dados do IRGA (2016), juntas, as 50 

maiores empresas do setor foram capazes de produzir mais de 100 milhões de sacas 

de arroz, e ao somar as demais indústrias de pequeno e médio porte, esse número se 

aproxima de 120 milhões, o que resulta aproximadamente em, 6 milhões de toneladas 

de arroz beneficiados internamente na indústria do estado, no ano de 2016. 

  

3.5 Necessidade de Energia na Indústria de Arroz 

 As indústrias de beneficiamento de arroz são enquadradas na classificação 

elaborada pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, como Indústrias de Alimentos 

e Bebidas, as quais, segundo o levantamento realizado pela EPE (2007) são 

responsáveis por 12% do consumo final de energia pelas indústrias. Enquanto que no 

RS esse percentual é maior, constituindo o ramo de atividade que mais consome 

energia (BERS, 2015). 

 O beneficiamento do arroz na indústria envolve diversos processos, que podem 

variar em métodos entre as empresas, dentre eles, os principais verificados são: 

recebimento, armazenamento do grão, encharcamento e gelatinização no caso da 

parboilização, estufa, secador, descascamento, brunição, armazenamento final e 

expedição (ABIAP, 2013). 

 Na grande maioria das vezes o principal custo de produção nas indústrias de 

rizocultura é atrelado ao consumo de energia elétrica, podendo até mesmo ultrapassar 

a margem de 40% dos custos envolvidos nessa atividade industrial, como pode ser 

constatado de acordo com o estudo realizado por Velasquez, Santos & Borges (2012); 

representando assim, que a energia é de grande significância na lucratividade das 

empresas do ramo. 

 Os processos que mais influenciam nessa demanda geralmente são as etapas 

de secagem, parboilização quando há, como apresentado por Rocha (2010), 

demonstrando que, o setor que mais consumiu energia elétrica no caso da indústria 

avaliada foi o de descascamento com 52%, seguido pela parboilização com 28% do 

consumo, enquanto que o setor administrativo por exemplo, abrangeu apenas 0,7% 

deste. 
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3.6 Reaproveitamento energético na indústria de arroz 

3.6.1 Resíduos: Utilização da casca de arroz para geração de energia 

 Uma das formas alternativas na produção de energia se dá através da 

biomassa, sendo a casca de arroz, uma das evidentes possibilidades que são 

oriundas desse processo industrial, surgindo como uma fonte de energia atraente sob 

diversos pontos de vista.  

 Uma vez que aproveita o total que o grão oferece, a utilização da casca de 

arroz, ajuda de forma integral no tratamento de resíduos que são produzidos na 

indústria a partir desta matéria prima, se dando de forma completa o ciclo de destino 

dos resíduos, ao passo que a cinza resultante do processo possua destinação 

adequada, seja direta ou indiretamente. Evitando assim subprodutos industriais e 

ainda, de maneira geral, ao utilizar os resíduos de uma atividade econômica, há o 

desencadeamento de outra, como se oferece esta oportunidade ao estar sujeita a 

ganhos econômicos advindos da geração energética (MAFFIOLETTI; NETO, 2013).  

 Conforme descreve Lim et al (2012), a casca corresponde a cerca de 20% a 

33% do peso bruto do arroz, assim, considerando o beneficiamento de mais de 6,0 

milhões de toneladas de arroz, a partir das indústrias no Rio Grande do Sul em 2016, 

estima-se uma produção de aproximadamente 1,5 milhões de toneladas da casca, 

notabilizando a conveniência do destino energético para esse resíduo. 

 Segundo Lim et al (2012), existem diversos processos termoquímicos para que 

ocorra a conversão energética, e esses podem ser divididos em duas categorias: a 

primeira envolve a utilização direta da casca de arroz como combustível para 

combustão, e posteriormente para geração de calor e eletricidade; e a segunda 

envolve sua transformação em outros produtos energéticos antes de sua utilização 

para geração de energia. 

  São exemplos disso, a conversão da biomassa em biosyngas1 através da 

gaseificação, e a obtenção de bioóleo obtido pelo processo de pirólise (VAN DE KAA, 

KAMP & REZAEI, 2017). Pandey et al (2015) inclui ainda outras tecnologias, tais 

como, torrefação, liquefação hidrotermal, e processos por meio de 

hidroprocessamento, cracking catalítico, metanação, entre outros. 

                                                
1 Termo utilizado para designar genericamente o gás de síntese advindo da gaseificação da 
biomassa. 
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 A cogeração visando aproveitamento simultâneo de energia térmica e elétrica; 

a combustão direta para a utilização de gases quentes ou na produção de vapor para 

posterior utilização na caldeira de secagem e  na parboilização do arroz; e a utilização 

do calor da combustão para geração de eletricidade a partir de um motor ciclo Rankine 

(MAYER, HOFFMAN & RUPPENTHAL, 2006), estão entre os mais difundidos 

métodos envolvendo a utilização da casca de arroz nas indústrias, já que são tipos de 

tecnologia estabelecidas no Brasil, existindo um grande número de fabricantes de 

motores e turbinas para esse fim (RENDEIRO et al, 2008). 

 

3.6.1.1 Obtenção de Gás de Síntese  

 Dos processos termoquímicos de conversão da biomassa, a gaseificação 

apresenta grandes perspectivas, pois possui uma maior eficiência de conversão em 

comparação com a pirólise e a combustão. Visto que na prática, a gaseificação é 

capaz de converter de 60% a 90% da energia da biomassa para a energia contida no 

gás. Dependendo essa variação do tipo de gaseificador empregado, bem como suas 

condições de operação. (KIRKELS & VERBONG, 2011). 

 Dentre os diferentes tipos de gaseificadores capazes de realizar esse processo, 

destaca-se o gaseificador de leito fluidizado, que apesar de não fornecer um gás de 

alta qualidade, quando comparado a outros gaseificadores (ZHANG et al, 2015), é 

bastante recomendando para trabalhar com combustíveis de baixa densidade como é 

o caso da casca de arroz, apresentando maior taxa de transferência de calor superior 

que representa uma alta eficiência térmica (KOOK et al, 2016). 

 Esse gás formado nos gaseificadores, é originado da oxidação parcial da 

biomassa que produz uma mistura transportadora de energia, chamada então de gás 

de síntese – syngas – sendo este, o principal produto do processo (ALZATE, TORO 

& PEÑA, 2018).  

 O syngas é uma mistura gasosa que pode se apresentar com diferentes 

composições, dependendo das condições de processo de gaseificação empregados, 

contudo, é constituído essencialmente por hidrogênio (H2), combustível que possui 

quantidades significativas de energia, e monóxido de carbono (CO), além de dióxido 

de carbono (CO2) e gás metano (CH4). Ademais, o gás de síntese pode ter diferentes 

aplicações, tendo como destinos de interesse predominantemente: a utilização como 

fonte de energia, valendo-se do metano, monóxido de carbono, etc; como combustível 
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de transporte tais como biodiesel e biogás; pode constituir matéria-prima química, por 

exemplo, metanol e amônia; ou ainda como gás combustível em usinas térmicas 

movidas a gás para a produção de energia elétrica (BASU, 2013). 

 Segundo Lesme-Jaén et al (2016) é destacada a gaseificação da biomassa a 

se utilizar para produção de eletricidade com o emprego de gaseificadores acoplados 

a motores de combustão interna, que são capazes de gerar eletricidade menor que 

1MW. Esse tipo de geração de eletricidade já é uma tecnologia consolidada em seu 

estado comercial visto que utiliza motores idealizados para o diesel, os quais são 

amplamente difundidos. 

 O mesmo autor constatou que utilizando um motor diesel modificado para 

trabalhar a gás, ao fornecer syngas advindo de resíduos da indústria florestal, foi 

verificado uma geração de potência de 40 kW a partir do sistema, confirmando um 

desempenho satisfatório em relação a análise comparativa com o diesel, capaz de 

gerar 90,2 kW. Quando executado a sequência em um motor ciclo Otto, 100% movido 

a gás, valendo-se da utilização da casca de arroz (MURARO,2006), a geração de 

potência obtida ficou na ordem de 40,7 kW. 

 Em outro estudo de caso envolvendo a mesma perspectiva energética, foram 

exploradas duas rotas de tecnologias, uma delas incluía a geração de syngas a partir 

das cascas de arroz, constituindo uma combinação do sistema de gaseificação por 

leito fluidizado circulante e novamente motor de combustão interna, produzindo uma 

corrente de 220 volts, e gerando energia suficiente para manter um total de 160 

lâmpadas de 50 watts, podendo ser energizadas em uma planta piloto por  8 a 10 

horas de operação contínua, isso considerando uma taxa média de consumo de 19 

kg de cascas por hora (PRADHAN, ALI &  DASH, 2013). 

 A respeito da aplicação em escalas industrias, da mesma forma a utilização do 

syngas advindo da biomassa encontra-se bem estabelecido, no entanto é uma 

realidade internacional, verificada principalmente em países como a China, conforme 

é apresentado por Lim et al (2012), mostrando que entre os anos de 1998 e 2006, 

uma única empresa especialista da área, realizou a implementação de gaseificadores 

em pelo menos 20 indústrias arrozeiras, com potenciais que variaram de 200 a 

10.000kW. 

 Por outro lado, englobando uma diferente visão dentro das possibilidades da 

indústria de arroz, o syngas pode ser obtido através da exploração das oportunidades 
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do biogás, que pode ser originado primordialmente nos sistemas de tratamento 

anaeróbio de efluentes empregados. 

 Isso é possível através de um processo químico chamado reformulação 

catalítica capaz de converter totalmente o biogás em syngas. Esse processo pode 

atuar de forma combinada com processos existentes, como na combustão de biogás 

em um motor ou turbina, ou pode ser usado em novas aplicações para produzir 

combustíveis líquidos. O fato é que, independentemente da aplicação final, a 

conversão de biogás em syngas proporciona mais oportunidades para utilizar 

completamente a energia nele contida, pois grande parte deste combustível é 

desperdiçado e não utilizado como energia, em função do alto teor de CO2 do biogás 

diminuir seu valor de aquecimento e a estabilidade, levando a quantidades elevadas 

de emissões quando queimado. A conversão do biogás em syngas potencializa essa 

combustão, evitando a geração de emissões durante a queima e propicia um maior 

suprimento energético (KOHN, 2012). 

 Verificado o potencial de produzir energia por essas e sendo possível por outras 

várias formas de aproveitamento do gás de síntese como já supracitado, em uma 

análise ambiental, o syngas pertence à classe de energia limpa renovável, e ainda, 

desde que utilizados sistemas de limpeza de materiais impuros que podem estar nele 

presentes, esta prática de energia funciona com um papel notável na redução das 

emissões de CO2, podendo também configurar uma vantagem ambiental em sua 

contemplação. 

 

3.6.2 Geração de efluente: Oportunidade para o Biogás  

 As indústrias de arroz liberam enormes volumes de águas residuais e outros 

subprodutos ao processar o arroz. As águas residuais, geralmente contêm 

contaminantes tóxicos inorgânicos e orgânicos que causam danos ambientais quando 

lançadas, sobretudo em ocasião que a planta possui unidade de parboilização, as 

quais geralmente requerem excessivas quantidades de água, já que a casca de arroz 

deve sofrer imersão para seu cozimento parcial em temperaturas de 70 a 100 ºC, com 

o objetivo de aumento nutricional e correção de grãos imperfeitos. Estima-se que esse 

processo seja responsável pela utilização de 1,2 L  de água e geração de  aproximente 

0,83 a 4,00L de efluente por cada quilograma de arroz parboilizado, constituindo 
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portanto o principal meio de geração de efluentes a partir desta atividade industrial 

(KUMAR et al 2016; FARIA et al, 2006). 

 Entretanto, como é destacado por Silva e Schmitz (2011), mesmo as indústrias 

que não contam com unidade de parboilização, geram efluentes resultantes da 

necessidade de higienização e assepsia das instalações produtivas, uma vez que há 

poeira advinda de processos de recebimento; cinza da casca de arroz oriunda de sua 

queima no processo de secagem, além de outros serviços e procedimentos. 

 Sabendo que a descarga destes efluentes coloca potencial ameaça ao meio 

ambiente, são desejáveis soluções para tal problema, como é o caso da necessidade 

da aplicação de métodos de tratamento de efluentes.  

 Para isso, são utilizadas tecnologias de tratamento como as físico-químicas, 

envolvendo técnicas tais como, adsorção, coagulação, aeração e outros, e o 

tratamento biológico visando o processo de biodegradação; os quais, fazem parte dos 

chamados métodos convencionais de tratamento. Como quebra de paradigmas, 

atualmente os sistemas de tratamento devem abranger esforços para atender a 

sustentabilidade moderna, como pode ser vista na Figura 3, ou seja, evidenciar a 

busca por ações de tratamento que tragam benefícios tanto para o ambiente quanto 

para a indústria, propiciando a conversão dos resíduos em oportunidades de geração 

de energia e de eliminação de rejeitos; substituindo a visão atrelada aos métodos 

convencionais, de apenas remover os poluentes para cumprir padrões de quitação 

com a legislação (KUMAR et al 2016): 

 

  Figura 3 – Fluxograma do processamento do arroz e oportunidades  

Fonte: Adaptado de Kumar et al (2016). 
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 Nesse sentido, segundo Lobato (2011), abrangendo o tratamento de efluentes 

e o mútuo aproveitamento de energia, os reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge 

Reactor) recebem devido destaque. Isso porque são unidades de tratamento 

anaeróbico que se prestam fundamentalmente à remoção da matéria orgânica 

carbonácea em suspensão ou dissolvida presentes nas águas residuárias, e em 

segundo plano, têm como processo resultante a produção de biogás, já que do total 

de matéria orgânica que adentra no sistema, cerca de 50 a 80% é convertida no gás, 

o qual pode ser aproveitado potencialmente para fins energéticos, principalmente do 

metano (CH4). 

 O conteúdo energético do biogás pode ser recuperado para diferentes 

aplicações, tais como: o uso direto como combustível em caldeiras, fornos e estufas 

em substituição aos outros tipos de combustíveis; para a geração de eletricidade 

aplicada ao uso local ou venda para a rede da concessionária de energia; na 

cogeração de eletricidade e calor; e ainda, combustível alternativo visando à injeção 

na linha de gás natural ou o aproveitamento como combustível veicular. Sendo que 

destes, os principais destinos são, a geração de calor ou combustão em motores para 

a geração de energia elétrica (LOBATO, 2011; BRITANNICA ACADEMIC, 2014). 

 Considerando essas vias de utilização, Bachmann (2015) descreve o notável 

avanço nos últimos anos das tecnologias geradoras de calor e eletricidade a partir do 

biogás, e que as prioridades de pesquisas vem sendo voltadas para a melhoria da 

eficiência elétrica, pois o calor geralmente apresenta índices suficientes de eficiência 

em plantas CHP (Combined heat and power), e além do mais são tecnologias que 

apresentam tempo de retorno de investimento rápido, tornando-se altamente atrativas 

em larga escala, como no exercício industrial. 

 Mais especificamente na geração elétrica, Salomon e Lora (2009) salientam as 

vantagens desse tipo de energia a partir do biogás, das quais julgadas principais: a 

descentralizada geração de energia elétrica perto da fonte do consumidor; 

possibilidade de lucro adicional devido à produção e comercialização de energia, 

dependendo das regras do sistema regulatório do mercado de eletricidade; redução 

do consumo de um fornecimento de energia externa; uso potencial em processos para 

a cogeração de eletricidade e calor; e redução das emissões de CH4. 



 

30 
 

 Contudo, para que os reatores UASB abram a perspectiva para a recuperação 

de energia, e que essa potencialidade se torne uma realidade mais propagada, 

algumas barreiras precisam ser superadas. 

 Segundo Chernicharo et al (2015), pelo fato de que essa via de utilização ainda 

estar em estágios iniciais, é necessário que sejam realizadas melhorias na concepção 

e construção nos reatores UASB, buscando o uso de dispositivos eficientes para a 

coleta do biogás e para a recuperação do metano dissolvido no efluente, uma vez que 

existem preocupações crescentes de emissões de CH4 a partir de reatores 

anaeróbicos, principalmente de grande escala, onde grandes quantidades de CH4 são 

emitidas para a atmosfera quando efluentes são descarregados. Além disso, os 

esforços de pesquisa e desenvolvimento tecnológico precisam ser direcionados para 

fornecer pequenos e confiáveis queimadores de biogás, unidades de cogeração e 

meios mais simples de captura ou degradação de metano dissolvido no efluente para 

pequenas instalações anaeróbicas, que por possuírem baixa taxa de produção de 

metano, a escolha da cogeração de energia elétrica e calor torna-se desafiadora, 

restando nestes casos, a opção de combustão direta para recuperação de energia 

térmica parecendo ser a alternativa mais vantajosa e de baixo custo, sabendo que, se 

o calor for utilizado para outros fins, como secagem de lodo, um benefício extra será 

obtido. 

 

3.7 Emissões Atmosféricas  

 Segundo o quinto relatório de avaliação do clima (AR5) divulgado pelo 

Intergovenamental Panel on Climate Change - IPCC (2013), é grande a preocupação 

com os gases de efeito estufa (GEE), o aquecimento do sistema climático global é 

inequívoco e, a partir dos anos 1950, muitas das mudanças observadas não tiveram 

precedentes ao longo dos últimos milênios. As consequências provocadas pelo 

aquecimento global, como por exemplo os eventos climáticos extremos, impõem 

obstáculos para o desenvolvimento sustentável e para a erradicação da pobreza no 

mundo. Os principais indicadores das mudanças climáticas globais colocam os GEE 

como impulsionadores significativos dessas alterações no clima.  

 No Brasil, de acordo com o Instituto de Energia e Meio Ambiente – IEMA (2016), 

o setor energético foi o que apresentou a maior taxa média de crescimento anual de 

emissões de GEE, entre 1990 e 2014 em relação aos outros setores da economia, 
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como agropecuária e mudanças no uso da terra, passando de um patamar de 189,7 

milhões de toneladas equivalentes de CO2 (CO2eq) em 1990, para 479,1 milhões de 

CO2eq em 2014. Assim, o setor de energia que antes representava apenas 7,9% das 

emissões em 2004, passou para 26,0% em 2014.  

 Isso se deu muito em decorrência do aumento da participação da 

termoeletricidade a combustível fóssil na geração de eletricidade, que resultou no 

acréscimo de mais de nove vezes das emissões de GEE a partir do SIN entre 1990 

(8,6 MtCO2eq) e 2014 (82,0 MtCO2eq), ano em que as emissões do SIN representaram 

17% do setor de energia passando a ser o maior emissor, depois dos meios de 

transporte. Espera-se ainda que essa tendência de crescimento continue nos 

próximos anos (IEMA, 2016). 

 Além destas emissões indiretas pelo consumo de energia elétrica, a cadeia 

industrial do beneficiamento de arroz intrinsicamente move-se provocando uma 

grande quantidade de emissões de GEE, desde as quais são originadas 

essencialmente ao cultivar arroz irrigado, que por si só é responsável por 1,8% do 

total das emissões antropogênicas (MARASENI, 2017), como também na tentativa de 

geração de energia térmica/elétrica a partir de processos amplamente utilizados como 

a combustão direta de combustível fóssil ou de biomassa. Esse viés de controvérsia 

acontece com menos intensidade no aproveitamento de biogás a partir dos efluentes, 

uma vez que este evita a liberação de metano para a atmosfera. 

 Ao propor a geração própria de energia através da biomassa, acredita-se que 

esse saldo de emissões está sendo diminuído ou até mesmo “zerado, neutralizado”, 

mas ao contrário disso a literatura indica que algumas questões devem ser 

consideradas. Segundo Yadav et al (2017), a queima de biomassa é uma fonte 

significativa de GEE contribuindo com 20% a 50% do total de emissões globais. 

Grande parte das emissões de GEE a partir da biomassa, são advindos de processos 

de combustão direta ineficiente, menos eficiente em comparação à pirólise e à 

gaseificação, e que atualmente responde por mais de 97% dessas emissões.  

 Minimizar as emissões de GEE na combustão direta é possível, existem 

métodos de detecção dos níveis de oxigênio no gás e controle da relação ar-

combustível na câmara de combustão durante a queima, de tal forma que o nível de 

oxigênio é estritamente o mínimo necessário para assegurar a combustão completa 

(PICCHI, SILVESTRI & CRISTOFORETTI, 2013); ou melhorar a eficiência da 



 

32 
 

combustão com introdução de ar primário e secundário na câmara de combustão para 

que os voláteis da combustão incompleta sejam queimados em um segundo estágio, 

reduzindo assim as emissões (CARVALHO, 2013); contudo, trata-se de tecnologias e 

instrumentos adicionais, os tornando métodos caros e que na prática são raramente 

vistos.  

 De acordo com Göransson et al (2011) mesmo o processo de gaseificação 

pode ter problemas associado com emissões, como de CO2 entre outros poluentes, 

presente no gás de síntese resultante. Para propiciar menos emissões na 

gaseificação, é necessário aumentar a concentração de hidrogênio através da reforma 

do syngas, usando vapor/oxigênio como meio de gaseificação, ou ainda garantindo 

que a temperatura do gaseificador seja superior a 900°C, potencialmente aumentando 

o conteúdo de hidrogênio e, consequentemente tendo como resultado de sua 

combustão água em vez de CO2 (INDRAWAN, 2017). 

 Via de regra, uma atividade de produção de energia normalmente é classificada 

como “neutra” de carbono se não produzir um aumento líquido de emissões de GEE 

com base em seu ciclo de vida; entretanto muitas pesquisas indicam um debate sobre 

o próprio conceito de neutralidade e do status da utilização da biomassa quanto ao 

seu potencial para ajudar a atender às demandas de energia e reduzir as emissões 

de GEE. Se a biomassa é neutra em carbono depende de muitos fatores, incluindo a 

definição de neutralidade de carbono, tipo de matéria-prima, tecnologia usada e 

período de tempo examinado; em verdade, apesar dessa fonte de energia ainda não 

ser considerada “zero”, suas emissões são inferiores aos dos combustíveis fósseis, 

estando no topo das rotas de bioenergia que evitam a maioria das emissões de GEE 

além de as reduzirem a longo prazo, sendo também uma das principais possibilidades 

de substituição em maiores quantidades de energia fóssil; sobretudo ao antepor o 

reaproveitamento de resíduos frente às culturas energéticas (BRACMORT, 2016). 

 

3.8 Planejamento Energético  

 Incorporando as dimensões, econômica, social e ambiental, na exploração de 

uma fonte de energia, o planejamento energético trabalha com uma série de 

metodologias aplicadas especialmente em cada grupo que compõe um sistema 

energético, ou seja, reflete não mais que as interações entre os recursos naturais e a 

sociedade, com sua necessidade por energia útil. No Brasil a EPE utiliza alguns 



 

33 
 

modelos de projeções e caracterização do cenário nacional energético sobre quatro 

grandes grupos metodológicos, que são: os cenários macroeconômicos, com 

projeções do Produto Interno Bruto – PIB e da econômica mundial; os aspectos 

demográficos e de consumo final de energia, com indicadores que formam o  módulo 

de demanda; o módulo de oferta que investiga os recursos energéticos disponíveis; e 

os estudos finais que compreendem as projeções finais de consumo e de oferta de 

energia (EPE, 2017). 

 Segundo Cima (2006), o planejamento energético vem ganhando destaque 

sobretudo por constituir um importante aspecto que pode limitar o processo de 

industrialização e do crescimento econômico para o estado, pois se relaciona 

diretamente com a segurança energética que seus cenários projetados proporcionam, 

sendo dessa forma, uma indispensável ferramenta para as futuras tomadas de 

decisões. 

 De acordo com Neto (2013), o direcionamento do planejamento energético para 

o âmbito estadual pretende contribuir na orientação da formulação de políticas 

energéticas de longo prazo, e possibilitar melhor entendimento das dinâmicas de 

produção e consumo de energia no estado como um todo, proporcionando cenários 

analíticos que possibilitem a regionalização dos potenciais energéticos, ou ainda sirva 

como um suporte para a elaboração de políticas públicas estaduais visando um 

desenvolvimento sustentável. 

 Neste contexto, qualquer impulso no sentido de dar direcionamento a resíduos, 

no caso industriais, bem como o esforço na construção de cenários e direcionamento 

da energia gerada, pode ser entendida como planejar energeticamente, obtendo-se 

como consequência uma nova perspectiva energética que surge como uma alternativa 

de composição da matriz energética estadual, alterador de dinâmicas 

comportamentais de consumo de energia por fonte, aumento da oferta de energia, 

assim como um fator de redução das importações de energia. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1 Área de Estudo 

 Tendo Pelotas/RS grande importância no cenário nacional de produção de 

arroz, o estudo foi realizado em oito plantas industriais de beneficiamento do grão 

localizadas no município, compreendendo ainda, mais duas indústrias não localizadas 

no mesmo, que devido à significativa relevância não só para a região, como para o 

estado, optou-se por incluí-las, sendo que, uma delas está entre as maiores 

produtoras de arroz no RS, e ambas localizadas no município do Capão do Leão/RS, 

limítrofe à cidade de Pelotas, como é mostrado pela Figura 4:  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 O critério adotado para a realização destas escolhas se apoiou em dados  

governamentais, tais como os dispostos pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação do RS (SEAPI) que através do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) 

Figura 4 – Localização geográfica da área de estudo. Fonte: elaboração própria.  
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realizou o levantamento das maiores empresas de beneficiamento de arroz no estado 

do Rio Grande do Sul, levando em conta índices de produtividade no ano de 2016. 

 A abrangência da área de estudo apresentada pela Figura 4, indica também 

seu posicionamento geográfico que foi georreferenciado pelo Sistema de Referência 

de Coordenadas (SRC) SIRGAS 2000, obtidos utilizando o software gratuito Qgis, 

versão 2.18.0. 

   

4.2 Sistematização de capítulos 

 Para fins de organização e visando a apresentação dos resultados da forma 

mais clara possível, o presente trabalho foi dividido em 2 capítulos, em que cada um 

destes contemplam propostas distintas, que no todo são inter-relacionadas, 

fornecendo ao final, uma análise completa das potencialidades verificadas nas 10 

indústrias que compõe o escopo do trabalho.  

 No primeiro capítulo, foi realizado um estudo à cerca da capacidade de geração 

bioenergética instalada e máxima, através dos resíduos e efluentes quantificados nas 

indústrias. Para isso foi preciso estimar a quantidade de cascas de arroz geradas em 

cada uma delas. Na etapa de determinação do potencial instalado, considerou-se que 

do peso bruto total do arroz, 22% consistem de cascas (IRGA, 2014), bem como uma 

quantidade de geração de efluentes, compreendida entre 0,83 e 4L por quilograma 

produzido do grão (FARIA et al., 2006), enquanto que no cálculo do potencial máximo, 

foram aplicados os limites de liberação de efluentes impostos nas licenças 

operacionais das indústrias, de acordo com a Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental (FEPAM). Estes dados consequentemente, compõe a informação de 

entrada para a quantificação da capacidade de geração de gás de síntese, biogás e 

CH4.  

 Verificada a capacidade de geração de resíduos e efluentes, o próximo passo 

foi atribuir a esses dados, um potencial de geração de combustíveis bioenergéticos, 

no qual se dimensionou o volume de CH4 produzido, utilizando-se uma análise 

comparativa entre três metodologias base: Speece (2001), Metcalf&Eddy (2003) e 

UNFCCC (2012); enquanto que o potencial de geração de gás de síntese foi 

quantificado de acordo com a eficiência do processo de gaseificação das cascas de 

arroz, utilizando metodologia apresentada por Nadaleti (2017) no item 4.4.  
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 O capítulo II por sua vez, trata de abordar o cálculo de geração de energia total 

através da inclusão de ambos, biogás e gás de síntese, surgindo como uma 

possibilidade de utilização dessa energia nos processos industriais de parboilização e 

secagem; ficando a energia remanescente ou excedente passível de outros destinos, 

sendo esta, o resultado da diferença das duas primeiras situações. 

 

4.3 Metodologias do Capítulo I: Potencial de geração de bioenergia a partir das 

cascas de arroz e efluentes em cada Indústria 

4.3.1 Produção de Cascas de Arroz 

 

Βcascas = (
Βtotal ∗ 1000

365
) ∗ 0,22 

Onde: 

Bcascas: produção de cascas de arroz (kg.d-1); 

Btotal: produção anual de arroz em cada indústria (ton). 

 

4.3.2 Produção de Gás de Síntese (NADALETI, 2017) 

 

η𝑔𝑎𝑠𝑒𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑄𝑠𝑦 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑠𝑦 

 𝐵𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑠
 

Onde: 

ηgaseificador: eficiência do gaseificador (%) (®powermax); 

Qsy: vazão de syngas produzido em cada indústria (m3.d-1); 

PCIsy: poder calorífico inferior do syngas (MJ.m-3); 

PCIcascas: poder calorífico inferior das cascas de arroz (MJ.kg-1). 

 

 

 

 

 

(Equação 1) 

(Equação 2) 
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4.3.3 Produção Instalada de Efluente  

 

Qef = (
Βparb ∗ 2,415

 365
)   

Onde: 

Qef: produção de efluente em cada indústria (m³.d-1); 

Bparb: produção anual de arroz parboilizado em cada indústria (ton.ano-1); 

2,415: geração de efluente por quilograma de arroz parboilizado produzido (FEPAM). 

 

4.3.4 Geração Potencial de CH4 (SPEECE, 2001) 

 

DQOCH4
= Qef ∗ [(So − S) − ((Yobs ∗ Ksólidos) x (So − S))] 

Onde: 

DQOCH4: demanda química de oxigênio convertida em metano (kgDQOCH4.d-1); 

So: concentração de DQO total no afluente (kgDQO.m-3); 

S: concentração de DQO filtrada no efluente (kgDQO.m-3); 

Yobs: coeficiente de produção de sólidos no sistema, igual a 0,11 

(kgDQOlodo.kgDQOaplicada
-1); 

Ksólidos: fator de conversão de sólidos voláteis totais (SVT) em DQO, igual a 1,42 

[kgDQO.(kgSVT)-1] 

 

• Conversão da DQOCH4 de kgDQOCH4.d-1 para m3CH4.d-1: 

𝑄𝐶𝐻4
=

𝐷𝑄𝑂𝐶𝐻4

 𝐾(𝑡)
 

Onde: 

QCH4: volume de metano produzido (m³ d-1); 

K(t): fator de correção da temperatura de operação do reator (kgDQO.m-3). 

 

(Equação 3) 

(Equação 4) 

(Equação 5) 
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• Fator de correção de temperatura: 

 

K(t) =
P ∗ K

 R ∗ (273 + T)
 

Onde: 

P: pressão atmosférica (atm); 

K: DQO correspondente a 1 mol de CH4 igual a 64g (DQO.mol-1); 

R: constante universal dos gases, igual a 0,08206 [atm.L.(mol.K) -1]; 

T: temperatura de operação do reator (°C). 

 

4.3.5 Geração Potencial de CH4 (METCALF & EDDY, 2003) 

 Sabendo que as condições de temperatura e pressão no interior do reator 

anaeróbio são variáveis, assim, é possível chegar a quantidade de gás metano 

produzido usando a lei de gás ideal, realizando o balanço de massa no estado 

estacionário para DQO no reator. 

 

Xm = DQOaf −  DQOef −  DQOSSV −  DQOCH4
 

 

Onde: 

Xm: acumulação de DQO; 

DQOaf: DQO afluente no reator (kgDQO.m-3); 

DQOef: DQO efluente no reator (kgDQO.m-3); 

DQOSSV: DQO associada a matéria orgânica volátil em suspensão no reator 

(kgDQO.m-3); 

DQOCH4: quantidade de oxigênio necessária para oxidar completamente o metano 

para dióxido de carbono e água, igual a 0,35 [m3CH4.(kg.DQO)-1]. 

 

• Volume ocupado por 1 mol de gás metano considerando temperatura do reator 

 

VCH4
=

nRTz

 P
 

(Equação 6) 

(Equação 8) 

(Equação 7) 
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Onde: 

VCH4: volume ocupado por 1 mol de gás metano (L); 

n: número de mols do metano; 

R: constante ideal dos gases, igual a 0,082057 [atm.L.(mol.K) -1]; 

T: temperatura (K); 

z: fator de compressibilidade do metano; 

P: pressão (atm). 

 

• Desvio da idealidade de um gás real 

 

Z =
VReal

 VGás ideal
 

Onde: 

VReal: volume molar real calculado a partir da equação de estado de Van der Waals; 

VGás ideal: volume molar ideal do metano. 

 

 

• Equivalente de DQO convertido em metano em condições anaeróbias 

 

CH4equivalente =
VCH4

 OCH4

 

Onde: 

CH4 equivalente: metano equivalente a DQO convertida [m3CH4.(kg.DQO)-1]; 

OCH4: quantidade de oxigênio requerido para oxidar 1 mol de metano, igual a 64 

(gDQO.mol-1). 

 

QCH4
= DQOCH4

∗  CH4equivalente 

Onde: 

Q CH4: produção de gás metano (m3.d-1). 

 

(Equação 10) 

(Equação 11) 

(Equação 9) 
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4.3.6 Geração Potencial de CH4 (Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima – UNFCCC, 2011) 

 

QCH4
= Qef ∗ DQOef ∗ 𝐵𝑜𝐶𝐻4

∗ MCF ∗ CFU ∗ ηDQO 

 

Onde: 

QCH4: quantidade de metano (kgCH4.h-1), divide-se equação (11) por 0,656 (m3.h-1); 

Qef: vazão efluente de cada indústria (m3.h-1); 

DQOef: DQO efluente de cada indústria (kgDQO.m-3); 

BoCH4: capacidade máxima de produção de metano em massa, igual a 0,25 

[kgCH4.(kgDQO)-1]; 

CFU: fator de correção devido à incerteza, igual a 0,9; 

ηDQO: eficiência de remoção de DQO referente a reatores UASB, igual a 0,7; 

MCF: fatore de correção de metano, referente a reatores anaeróbios, reatores UASB 

e reatores de leito fixo, igual a 0,8. 

 

4.4 Metodologia do Capítulo II: Potencial de Suprimento Bioenergético de CH4 

e Gás de síntese para cada indústria 

 Esta etapa do estudo, compreendida da Equação 12 a 23, baseou-se no 

equacionamento conforme apresentado por Nadaleti (2017), o qual efetuou uma 

análise acerca de todas as indústrias de arroz no estado do RS, chegando a potenciais 

de energia química, térmica e elétrica originados na exploração do conteúdo 

bioenergético dos combustíveis aqui analisados. 

4.4.1 Geração de energia química através do CH4 

 

CH4EQ = Q̅CH4 ∗ PCICH4
  

Onde: 

CH4EQ: produção de energia química a partir do metano (MJ.d-1); 

Q̅CH4: vazão média de metano de acordo com metodologias Speece (2001), 

Metcal&Eddy (2003) e UNFCCC (2011) (m3.d-1); 

PCICH4: poder calorífico do metano (MJ.m-3) 

(Equação 12) 

(Equação 13) 
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4.4.2 Geração de energia elétrica através do CH4 

 

CH4EE = CH4EQ ∗ ηMEE ∗ CE  

Onde: 

CH4EE: produção de energia elétrica a partir do metano (kW.d-1); 

ηMEE: eficiência elétrica de motor CHP genset (%), igual a 45 (®2GEnergy); 

CE: fator de conversão de MJ para kW.h, igual a 0,2778. 

 

4.4.3 Geração de energia térmica através do CH4 

 

CH4ET = CH4EQ ∗ ηMET ∗ CE  

Onde: 

CH4ET: produção de energia térmica a partir do metano (kWh.d-1); 

ηMET: eficiência térmica de motor CHP genset (%), igual a 0,85 (®2GEnergy). 

 

4.4.4 Geração de energia química através do gás de síntese 

 

SyEQ = Qsy ∗ PCIsy   

Onde: 

SyEQ: produção de energia química a partir do syngas (MJ.d-1). 

 

4.4.5 Geração de energia elétrica através do gás de síntese 

 

SyEE = SyEQ ∗ ηMICE ∗ CE   

Onde: 

SyEE: produção de energia elétrica a partir do syngas (kWh.d-1); 

ηMICE: eficiência elétrica de motor CHP genset (%), igual a 60. 

 

 

(Equação 14) 

(Equação 15) 

(Equação 16) 

(Equação 17) 
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4.4.6 Geração de energia térmica através do gás de síntese 

 

SyET = SyEQ ∗ ηMICE ∗ CE   

  

 

4.4.7 Energia requerida para parboilização do arroz 

 

ER̅̅̅̅
parb =

P̅cascas ∗ PCIcascas

P̅arroz 

   

 

Onde: 

ER̅̅̅̅ parb : energia média requerida ao processo de parboilização (MJ.ton-1); 

P̅cascas: peso médio das cascas requerido para parboilização (kg); 

P̅arroz: peso médio de arroz parboilizado (ton). 

 

4.4.8 Energia requerida para secagem mecânica 

 

ER̅̅̅̅
secagem =

Ps̅̅ ̅
cascas ∗ PCIcascas

P̅arroz 

   

Onde: 

ER̅̅̅̅ secagem: energia média requerida ao processo de secagem mecânica (MJ.ton-1); 

Ps̅̅ ̅cascas: peso médio das cascas requerido para secagem mecânica (kg); 

P̅arroz: peso médio do arroz que é seco (ton). 

 

4.4.9 Energia química produzida com as cascas de arroz 

 

𝐸𝑄produzida =   𝐵𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑠 ∗  𝑃𝐶𝐼𝑐𝑎𝑠𝑐𝑎𝑠   

Onde: 

(Equação 18) 

(Equação 19) 

(Equação 20) 

(Equação 21) 
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EQproduzida: energia química produzida por indústria usando as cascas de arroz 

(MJ.ano-1). 

 

4.4.10 Quantidade de energia requerida por indústria para o processo de 

parboilização e secagem 

 

𝐸𝑅 =    𝐵𝑝𝑎𝑟𝑏 ∗ (ER̅̅̅̅
parb +  ER̅̅̅̅

secagem ) 

Onde: 

ER: quantidade de energia química requerida para parboilização e secagem     

(MJ.ano-1). 

 

4.4.11 Energia remanescente por indústria 

 

𝐸𝑅𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒  
= 𝐸𝑄produzida − 𝐸𝑅 

Onde: 

ERemanescente: energia química remanescente das cascas de arroz (MJ.ano-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Equação 22) 

(Equação 23) 
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5. Resultados e Discussão 

5.1 Capítulo I: Potencial de geração de combustíveis bioenergéticos  

5.1.1 Geração de cascas de arroz e efluentes em cada indústria  

 Com o  levantamento de dados realizado, foi possível conhecer o status de 

produção de arroz da área de estudo, obtendo-se  um panorama que mostra não mais 

que a descrição exata para qual a vocação econômica natural da região está voltada, 

sendo que em poucos lugares do mundo é encontrado tamanha concentração na 

produção do grão, excetuando-se os países asiáticos que de acordo com o 

International Rice Research Institute (2013), são responsáveis por cerca de 90% desta 

produção. 

 Essa realidade leva a direcionar as atenções para os passivos ambientais 

oriundos do processamento industrial de arroz, como os efluentes ricos em nitrogênio, 

carbono e fósforo capazes de causar eutrofização nos corpos hídricos da região, além 

de alterações nos processos biológicos do solo (PAUL et al, 2015; MUKHERJEE, 

2016), e as cascas de arroz que frequentemente possuem destinos problemáticos ou 

insuficientes, visto as enormes quantidades de sua geração. Fatos estes enumerados 

que se mostram quantificados na Tabela 2, estabelecem uma forte base de 

sustentação para a proposta apresentada pelo atual trabalho, pois oferecendo o uso 

desses resíduos e efluentes para a produção de energia, criam-se alternativas vindo 

a corroborar na solução da questão ambiental e energética das indústrias estudadas: 

 

Tabela 2 – Produção de arroz, cascas e efluentes nas indústrias de estudo 

Indústria 
  Produção arroz              

(ton.ano-1) 
Cascas 

(ton.ano-1) 
G.M.E1  
(m3.d-1) 

G.I.E2  
(m3.d-1) 

1 3.4E + 05 7.5E + 04 6.4E + 02 5.9E + 02 
2 2.2E + 05 4.8E + 04 5.1E + 02 6.1E + 02 
3 2.1E + 05 4.7E + 04 8.4E + 02 2.5E + 02 
4 1.3E + 05 2.9E + 04  9.2E + 025 2.1E + 02 
5 1.2E + 05 2.6E + 04 6.1E + 02 1.9E + 02 

6 4.8E + 04 1.0E + 04 4.8E + 02 3.4E + 01 

7 1.1E + 05 2.5E + 04  2.4E + 023 3.2E + 02 

8 3.8E + 04 8.3E + 03   00E + 00*   00E + 00* 

9 3.6E + 04 7.8E + 03   00E + 00*   00E + 00* 

10 3.2E + 04 7.0E + 03   00E + 004 5.1E + 01 

Total 1.4E + 06 3.1E + 05 4.2E + 03 2.2E + 03 

1G.M.E: Geração máxima de efluente, como disposto em licença operacional da indústria. 2G.I.E: 

Geração instalada de efluente. 3Licença operacional vencida. 4Licença operacional indisponível.            
5Unidade de parboilização da empresa não localizada na área de estudo, portanto subtraída.                               

* indústrias que não produzem arroz parboilizado.  
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 Com relação às diferenças entre os valores máximos permitidos e os instalados 

de geração de efluentes, nota-se que os valores máximos não seguiram uma dinâmica 

de acordo com o porte do empreendimento, isso não significa que ora o processo de 

licenciamento foi mais restritivo, ora mais permissivo, agindo incoerentemente com os 

preceitos do licenciamento ambiental, que atualmente é uma das principais 

ferramentas de controle ambiental (GODOY, 2009); ao contrário disso, o verificável se 

deu, pelo fato de que as indústrias aplicam estratégias de mercado distintas, de acordo 

com sua própria conveniência, vindo a processar uma quantidade maior ou menor de 

arroz parboilizado, e consequentemente obtendo uma licença que diz respeito ao 

potencial de produção do mesmo. 

 Além disso segundo Kwofie & Ngadi (2017) existem diferentes métodos e 

parâmetros seguidos no processo de parboilização, desde o material usado na 

construção dos tanques de imersão, podendo estes ser de alvenaria e concreto, em 

moinhos artesanais, e aço inoxidável em plantas industrias que utilizam métodos 

totalmente mecanizados com um nível tecnológico maior, contudo, por se tratar de 

indústrias de configuração semelhantes, não havendo significativas diferenças no 

emprego de tecnologia, são os parâmetros de processo que as diferenciam, como o 

tempo de permanência do arroz no tanque que pode variar de 2 a 8 hs, interferindo 

na frequência de liberação do efluente, bem como o número de tanques de 

parboilização e a suas capacidades volumétricas que refletem também na capacidade 

produtiva de arroz parboilizado. 

 Assim, com capacidade instalada de geração de efluentes de 1.965 m3.d-1 é 

evidente que a área de estudo possuí grande potencial poluidor quando não aplicados 

métodos eficazes de tratamento de efluentes. Segundo Khan (2011) é conveniente 

citar o método de biodigestão anaeróbia com reatores UASB, para exercício dessa 

função nas indústrias, tendo como principais vantagens, baixo custo de 

implementação, simplicidade operacional, baixo consumo de energia, baixa produção 

de lodo e recuperação de energia na forma de biogás, vindo ao encontro do escopo 

do trabalho.  

 O tratamento aeróbio em contrapartida requer custos mais elevados, pois, 

exige entrada de energia no sistema para realizar processos que fazem parte de todos 

os sistemas aeróbicos como: bombear ar ou energia para o sistema de recirculação 

de lodo ou líquidos, além de recorrerem em uma maior formação de lodo, ocasionando 
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maior mão de obra operacional. Mesmo contabilizando o custo da adição de 

alcalinizadores nos reatores UASB, ainda assim é uma opção mais barata frente ao 

tratamento aeróbico (SHOW & LEE, 2017). 

 As cascas de arroz da mesma forma necessitam de um destino ambientalmente 

aceitável. De acordo com a FEPAM (2011) para que a casca de arroz não se 

caracterize como uma fonte de poluição e contaminação ambiental, os seguintes 

destinos são possíveis: (I) que o gerador proponha forma de armazenamento 

temporário para posterior destino final; (II) utilização da casca de arroz em fornalhas 

ou caldeiras; (III) destinação à terceiros desde que as cascas sejam utilizadas como 

combustível, na incorporação ao solo, em coprocessamento em fornos de clínquer, 

ou em aterros; (IV) proponha aterro próprio; (V) para usinas de compostagem; (VI) ou 

proponha novas tecnologias para a utilização deste resíduo. 

 Contudo, alguns destes destinos permitidos pela legislação ambiental acabam 

se mostrando inadequados, exemplos disso são levantados por Mayer (2006), 

mostrando que quando as cascas de arroz são depositadas diretamente no solo, em 

terrenos a céu aberto, causam impactos ambientais negativos, ao passo que a casca 

leva aproximadamente 5 anos para se decompor, e durante o processo, libera um 

volume elevado de metano para a atmosfera. 

 Para Walter & Rossato (2010), a casca também emite gás metano através de 

sua decomposição quando utilizada a técnica de incorporação ao solo, e ainda, não é 

considerada uma boa opção pelo agricultor, em razão de a casca não possuir muitos 

nutrientes. Outro destino que ao longo do tempo foi sendo utilizado, é o lançamento 

da casca em rios, o que provoca passivos ambientais, e às indústrias beneficiadoras 

de arroz, a ocorrência em multas do órgão ambiental fiscalizador e consequentes 

gastos com a recuperação do ambiente degradado. 

 Ademais, métodos como a compostagem e a incorporação da casca ao solo 

não são suficientes em termos de suprir a vazão gerada de cascas, visto que apenas 

a maior empresa abordada pelo estudo chega a produzir 204,53 ton.dia-1 deste 

resíduo, constatando que mesmo opções descentralizadas nesse sentido, dificilmente 

seriam capazes de dar tal retorno enquanto adotadas isoladamente.  

 Usinas convencionais de incineração da casca de arroz assim como o método 

de queima a céu aberto também não são destinos aconselháveis, já que em muitas 

vezes não possuem sistema de reaproveitamento energético e controle de emissões 
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atmosféricas vindo a lançar poluentes como, material particulado, monóxido de 

carbono, óxidos de nitrogênio, metano e compostos orgânicos voláteis (QUISPE, 

NAVAIA & KAHHAT, 2017; ESTRELLAN E LINO, 2010). 

 

5.1.2 Potencial de geração de CH4 e Biogás 

 Levando-se em consideração as vazões de efluentes quantificadas no item 

anterior, foram concebidos os seguintes potenciais de geração de metano, conforme 

exibe a Tabela 3, na qual não estão presentes dados referentes às indústrias 8 e 9, 

em virtude de não incluírem o arroz parboilizado em suas linhas de produção: 

 

Tabela 3 – Potencial máximo e instalado de geração de metano usando metodologias 

 

 

 Os resultados obtidos com a aplicação das metodologias podem ser 

considerados relativamente próximos, guardadas as suas particularidades. O método 

utilizado pela UNFCCC apresentou uma menor geração de metano, isso em função 

de que a capacidade máxima de produção de metano em massa, adotada pelo 

método, é igual a 0,25 kg de metano produzido por cada quilograma de DQO 

removida, contando também com fatores redutores interligados a incertezas, o que o 

condiciona como o método mais conservador em relação aos demais.  

 Enquanto que Metcalf & Eddy (2003) e Speece (2001) utilizam um 

posicionamento teórico considerando que, a cada quilograma de DQO removida do 

efluente, são gerados 0,35 m3 de metano. Para essa quantificação, Speece (2001) 

utiliza as condições ideais de temperatura e pressão, ainda que na prática, os reatores 

UASB podem apresentar variabilidade em relação a esses parâmetros. Outro 

Indústria 

CH4   

(SPEECE) 
 (Nm3.d-1) 

CH4  

(IPCC/UNFCCC) 
 (Nm3.d-1) 

CH4 

 (METCALF & EDDY) 
 (Nm3.d-1) 

Máximo Instalado Máximo Instalado Máximo Instalado 

1 6.8E + 02 6.3E + 02 6.6E + 02 6.1E + 02 8.1E + 02 7.5E + 02 

2 5.4E + 02 6.5E + 02 5.3E + 02 6.3E + 02 6.5E + 02 7.8E + 02 

3 9.0E + 02 2.6E + 02  8.7E + 02  2.5E + 02 1.1E + 03 3.1E + 02 

4 9.8E + 02 2.3E + 02 9.5E + 02 2.2E + 02 1.2E + 03 2.7E + 02 

5 6.6E + 02 2.1E + 02 6.4E + 02 2.0E + 02 7.8E + 02 2.4E + 02 

6 5.1E + 02 3.6E + 01 5.0E + 02 3.4E + 01 6.1E + 02 4.3E + 01 

7 2.6E + 02 3.4E + 02 2.5E + 02 3.3E + 02 3.0E + 02 4.0E + 02 

10   00E + 00* 5.5E + 01  00E + 00 5.3E + 01  00E + 00 6.5E + 01 

Média 6.5E + 02 3.0E + 02 6.3E + 02 2.9E + 02 7.8E + 02 3.6E + 02 

* Licença operacional indisponível. 
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elemento que causa influência, conforme elucida Chernicharo et al (2015), é a 

quantidade de metano dissolvido no efluente que se torna de difícil quantificação, 

captura e degradação, principalmente em reatores de grande escala. 

 Uma vez que são condicionantes do ótimo funcionamento de reatores UASB, 

parâmetros como o pH, a taxa de carregamento, o tempo de detenção hidráulica, 

carga orgânica, temperatura, entre outros; também devem ser considerados (LI et al, 

2018). Contudo segundo Intanoo et al (2014), sem dúvidas a temperatura é o 

parâmetro que exerce maior influência devido às exigências ligadas às atividades dos 

microrganismos. Os demais parâmetros, não sofrem significativa variação, visto que 

o efluente de arroz apresenta certa uniformidade ao longo do tempo. 

 Por esse motivo é indispensável que antes de adentrar no reator, o efluente da 

parboilização do arroz normalmente liberado a temperaturas de 70 a 100ºC, passe por 

unidades de resfriamento. Ao que parece isso seria uma desvantagem à primeira 

vista, porém, considerando a temperatura média anual da área de estudo de 18ºC      

(INMET, 2018); obtém-se uma vantagem, já que o efluente pode ser lançado sempre 

à mesma temperatura, dispensando sistemas de aquecimento nas épocas mais frias 

do ano, e assim obtendo potenciais verificados na prática, não muito distante dos aqui 

postulados. 

 Em termos energéticos, o metano produzido pelas indústrias pode ser utilizado 

de diferentes formas, depois que o biogás recebe adequado tratamento através de 

processos de purificação, chegando então ao biometano, com cerca de 96% de 

metano em volume (CARNEVALE & LOMBARDI 2015). Sua flexibilidade representa 

um elemento de destaque, podendo ser distribuído na rede de gás natural, usado 

como um combustível de veículo ou convertido em unidades de cogeração 

(LARSSON et al., 2016).  

 Todavia, a exploração de todas as possibilidades do biometano passam por 

uma questão central, a necessidade de tecnologia para seu armazenamento; podendo 

dessa forma, ser acoplado no setor de transporte, na própria indústria geradora e em 

instituições de energia, onde por exemplo poderia ser destinado: (I) para veículos 

movidos a biometano; (II) industrialmente aplicados na geração de energia elétrica 

própria (CHP), ajustando-se às demandas intermitentes e de pico, e na rede de calor 

para atender demandas de aquecimento, como as unidades de secagem e de 

parboilização das indústrias; e (III) seu excedente ser explorado nos mercados de gás 
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e de eletricidade por órgãos governamentais que são responsáveis pela gestão, ou 

empresas privadas (BUDZIANOWSKI & BRODACKA, 2016). 

 Segundo os autores, apesar dos altos custos que envolvem o armazenamento 

do biometano, o processo é economicamente justificável e se liga a benefícios reais, 

absorvendo a energia excedente por um período de tempo maior antes de liberá-lo 

para fornecer energias como gás, calor ou eletricidade, sendo possível superar 

lacunas temporais e geográficas, associadas a infraestrutura e ao ponto de utilização 

final de energia, estabelecendo também uma relação melhor entre a oferta e a 

demanda de energia, vantagens essas inimagináveis sem o emprego de tecnologias 

de armazenagem. 

 Sabendo que o biogás é o resultado da biodigestão anaeróbia envolvendo a 

conversão quase completa do material orgânico em metano, dióxido de carbono, gás 

sulfídrico, amônia e outros gases traços (HENDROKO et al, 2014), é viável conceber 

que os potencias quantificados na Tabela 3, servem igualmente para o cálculo do 

potencial de biogás gerado, de modo que ao utilizar o biogás (70% CH4), chega-se a 

seu potencial de geração em cada uma das indústrias. 

 Em relação a sua equivalência energética, o biogás seria considerado 

competitivo frente a outros combustíveis, pois segundo levantamento de Coldebella et 

al (2008), 1 m3 de biogás corresponde energeticamente de 1,25 a 1,43 kWh de 

eletricidade,  1,5 m3 de gás liquefeito de petróleo (GLP); de 1,6 a 3,5 kg de lenha, e a 

aproximadamente 0,55 L de óleo diesel. Baseado nessas informações, os potenciais 

para geração de energia elétrica a partir das indústrias atingiriam capacidade de 

1,9E+04 kWh de potencial máximo e 8.7E+03 kWh como potencial já instalado; além 

de revelar potencial de aquecimento superior ao da lenha, tendo ainda grandes 

possibilidades para abastecimento veicular. 

 Existem várias vias de utilização do biogás, que não envolvem 

necessariamente sua conversão em biometano. Os métodos mais difundidos incluem 

a produção de eletricidade e calor através de unidades de geração de calor e energia 

elétrica (CHP), e conversão em energia mecânica para transporte via combustão 

interna em motores ICE (ignition compression engines), rotas estas que são 

consideradas viáveis atualmente e que podem realmente substituir os combustíveis 

fósseis, reduzir as emissões de GEE e a dependência de energia contratada. Assim, 

não existindo uma rota ótima ou incontestável para utilização do biogás, para uma 
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escolha adequada deve ser levado em conta, os parâmetros técnicos do local, a 

tecnologia disponível e o objetivo energético final (HAKAWATI et al, 2017; 

ABDESHAHIAN P, et al 2016). 

 

5.1.3 Potencial de geração de gás de síntese 

 Fundamentado nos dados provenientes da produção de cascas de arroz em 

cada indústria mostrados na Tabela 2, e com a aplicação da Equação 2, foi possível 

realizar a quantificação dos fluxos potenciais diários de syngas. Os resultados desta 

etapa são mostrados na Tabela 4, os quais são gerados no processo de gaseificação 

das cascas a partir de gaseificadores do tipo leito fluidizado:  

 
Tabela 4 – Potencial de geração de gás de síntese em cada indústria 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 Para se chegar a essas vazões de syngas, é importante salientar algumas 

considerações que influenciaram nos resultados obtidos e que, portanto, devem ser 

ressaltadas.  

 A primeira delas diz respeito ao poder calorífico inferior (PCI) da casca de arroz, 

onde foi considerado um valor de 13,82 MJ.kg-1 (12% de umidade), podendo este 

atingir até cerca de 16,20 MJ.kg-1, de acordo com a umidade presente na casca. 

Muitos autores presentes na literatura chegaram a diferentes teores de umidade para 

a casca, encontrando 8,7% de umidade para cascas moídas (PAKRAVAN, JAMSHIDI 

& JEDDI, 2018); valores que variaram de 6,6% a 8,8% em cascas de arroz pós 

secagem (BAZARGAN et al, 2014); e de 8,68% a 9,75% em um estudo que englobou 

quatro diferentes variedades de cascas de arroz (KAMRUZZAMAN & ISLAM, 2011). 

  Indústria    QSy 1 (Nm3.d-1) 

1 4.4E + 05 

2 2.8E + 05 

3 2.8E + 05 

4 1.7E + 05 

5 1.6E + 05 

6 6.3E + 04 

7 1.5E + 05 

8 4.9E + 04 

9 4.7E + 04 

10 4.2E + 04 

Total 1.7E + 06 

1: Fluxo de syngas. 
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 O teor de umidade da biomassa utilizada nos processos de conversão térmica, 

interfere no fluxo de syngas gerado, devido ao acréscimo do consumo de energia que 

as partículas de água necessitam ao se aquecerem, roubando energia térmica do 

sistema e consequentemente diminuindo a eficiência térmica da combustão, não 

sendo recuperável a perda de calor transportável contida no gás úmido gerado 

(GEBREEGZIABHER, OYEDUN & HUI, 2013); além disto, a alta umidade também 

pode levar à baixas temperaturas de combustão, que provocam uma combustão 

incompleta e emissões de poluentes, devido a formação de produtos originados em 

reações indesejáveis, comprometendo a qualidade do gás produzido (LUK et al, 

2013). 

 O PCI do syngas da mesma forma é tido como importante, seu valor 

considerado de 5,0~5,5 MJ.Nm-3, assim como a eficiência de conversão da biomassa 

em gás do gaseificador de 70%, seguiram de acordo com as especificações técnicas 

do gaseificador de leito fluidizado utilizado, específico para trabalho com cascas de 

arroz. O que se mostra de acordo com o encontrado na literatura, pois apesar de o 

PCI do syngas variar de acordo com a composição do gás, com a presença das 

frações de H2, CH4, CO, CO2, alcatrões etc; sabe-se que o PCI do syngas é cerca de 

seis vezes menor do que o do gás natural, e assim varia entre 4 e 7,7 MJ.Nm-3  quando 

utilizado ar como agente gaseificador (COSTA et al, 2014; WORLEY & YALE, 2012). 

 Em relação as aplicações do syngas produzido pelas indústrias, mesmo que o 

destino final possua uma gama interessante de possibilidades como mostrado no item 

3.6.2, a utilização do syngas para a geração combinada de calor e energia (CHP) 

usando motores ICE, constitui o uso final mais difundido atualmente (KIRKELS & 

VERBONG, 2011); além disso, é o que melhor se adequa à realidade onde as 

indústrias estão inseridas, abrindo a possibilidade de suprimento da demanda de 

energia elétrica e nos processos térmicos de secagem e parboilização das indústrias. 

 Ademais, pela predisposição econômica da área de estudo estar voltada para 

a classe de agroindústrias, explorações do syngas para produção de metanol e 

amônia por exemplo, não seriam viáveis pela falta de consórcios com indústrias 

químicas nas redondezas, o que acaba onerando esta opção e a enfraquecendo. 

 Ao comparar os dois combustíveis bioenergéticos apresentados, surgem 

motivos para preferir a contemplação de um em detrimento do outro. O gás de síntese 

é capaz de fornecer um volume maior de energia. Em contrapartida, o biogás tem 
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maior potencial de aquecimento e assim, produz mais calor e energia do que o gás de 

síntese (TORO, PÉREZ & ALZATE, 2018).  

 Contudo, melhor do que escolher entre um dos biocombustíveis, é possível, 

conforme se propõe esse trabalho, empregar os dois simultaneamente; ou até mesmo 

uma mistura de ambos. Isso só não é possível, como vantajoso, pois a mistura de 

biogás e syngas em proporções diferentes, poderiam fornecer melhorias na 

combustão e geração de energia em comparação com os parâmetros obtido com uso 

isolado de syngas em grupos geradores CHP (NADALETI & PRZYBYLA, 2018);  

argumentos estes, intensificam a utilidade de exploração de ambos combustíveis nas 

indústrias de arroz e que surgem como uma solução integrada para a destinação dos 

resíduos e efluentes gerados. 

 

5.2 Capítulo II: Potencial de suprimento bioenergético de biogás, CH4 e gás de 

síntese nas indústrias  

5.2.1 Geração de energia química, térmica e elétrica  

  O atual capítulo direciona-se ao levantamento da energia requerida para 

os processos industrias, principalmente na parboilização e secagem, tencionando 

responder ao questionamento central, se de fato os combustíveis bioenergéticos 

propostos são capazes de tornar as indústrias autossuficientes, e ainda, se esses 

potenciais são grandes o bastante para que se abra a possibilidade de geração de 

energia excedente e assim, seja dado um grande passo para a descentralização 

energética e a consolidação dessas rotas de destino para os efluentes e cascas 

gerados nas indústrias. 

 Para tanto, os dados de fluxo de metano e gás de síntese provenientes do 

capítulo anterior foram equacionados de forma que o biogás gerado nos reatores 

UASB fosse teoricamente destinado para grupos geradores CHP, capazes de através 

da queima do gás, converter a energia química nele presente, em energia térmica e 

elétrica. De forma semelhante foi pensado na energia química presente nas cascas 

de arroz, que através de sua modelagem com a gaseificação gerar-se gás de síntese, 

que quando calculado para motores CHP acoplados aos gaseificadores, são capazes 

também através da queima, de produzir os potenciais de energia química, térmica e 

elétrica. Ambos resultados se encontram dispostos na Tabela 5 que se segue: 
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Tabela 5 – Fluxo de metano e gás de síntese e potenciais de energia térmica, elétrica e total de 

energia química por indústria  

  

 Os combustíveis gasosos uma vez obtidos e inseridos nos motores CHP, 

operam pelo processo de combustão controlada, que é responsável pela 

transformação da energia química contida no PCI dos biocombustíveis. Dependendo 

do conjunto de equipamentos utilizados, gera-se energia térmica, na forma de calor, 

e energia mecânica, na forma de movimento, em uma primeira etapa. Então, a energia 

mecânica pode ser convertida em etapa posterior, onde há a ativação de um 

alternador que a converte via uso de gerador elétrico, em energia elétrica. (SILVA & 

SILVA, 2016; BAE & KIM, 2017). 

 Pelo potencial de geração de energia química estar diretamente relacionado 

com o PCI dos biocombustíveis, foi necessário ponderar a respeito disso. Diversos 

estudos são encontrados na literatura sobre o valor que o biogás e o metano podem 

atingir usando diferentes métodos de análise, no entanto, optou-se pela utilização de 

24,4 MJ.(Nm3)-1  para o biogás (70% CH4) e 51,55 MJ.(Nm3)-1 para o metano (o último 

obtido por cálculo mostrado no anexo I); visto que nesses estudos, os autores 

utilizaram métodos certificados pela International Organization Standardization - ISO 

6976, como base metodológica para quantificação (HALOUA et al 2016; LEE et al 

2017). O PCI das cascas e do syngas por sua vez já foram discutidos no item 5.1.3 

do capítulo anterior, e as eficiências utilizadas na modelagem dos sistemas CHP para 

o metano e syngas, encontram-se explícitas no item 4.4 e seus subsequentes.  

Indústria 
Q̅CH4

1
 

(Nm3.a-1) 
CH4ET

2 

(kWh.a-1) 
CH4EE

3 

(kWh.a-1) 
QSy

4
 

(Nm3.a-1) 
SyET

5  
(kWh.a-1) 

SyEE
6
 

(kWh.a-1) 

Sy+CH4EQ
7 

(MJ.a-1) 

1 2.6E + 05 3.2E + 06 1.7E + 06 1.6E + 08 2.0E + 08 1.2E + 08 7.3E + 08 
2 2.1E + 05 2.5E + 06 1.3E + 06 1.0E + 08 1.3E + 08 7.6E + 07 4.7E + 08 
3 3.4E + 05 4.2E + 06 2.2E + 06 1.0E + 08 1.3E + 08 7.5E + 07 4.7E + 08 
4 3.8E + 05 4.6E + 06 2.4E + 06 6.3E + 07 7.7E + 07 4.6E + 07 3.0E + 08 
5 2.5E + 05 3.1E + 06 1.6E + 06 5.7E + 07 7.0E + 07 4.2E + 07 2.7E + 08 

6 2.0E + 05 2.4E + 06 1.3E + 06 2.3E + 07 2.8E + 07 1.6E + 07 1.1E + 08 

7 9.9E + 04 1.2E + 06 6.3E + 05 5.5E + 07 6.6E + 07 3.9E + 07 2.4E + 08 

8  00E + 00  00E + 00  00E + 00 1.8E + 07 2.2E + 07 1.3E + 07 7.9E + 07 

9  00E + 00  00E + 00  00E + 00 1.7E + 07 2.1E + 07 1.2E + 07 7.6E + 07 

10    2.1 + 04 2.6E + 05 1.4E + 05 1.5E + 07 1.8E + 07 1.1E + 07 7.0E + 07 

Total 1.8E + 06 2.1E + 07 1.1E + 07 6.1E + 08 7.6E + 08 4.5E + 08 2.8E + 09 

1: Fluxo médio de metano de acordo com metodologias. 2: Geração de energia térmica a partir do 

metano. 3: Geração de energia elétrica a partir do metano. 4: Fluxo de syngas. 5: Geração de energia 

térmica a partir do syngas. 6: Geração de energia elétrica a partir do syngas. 7: Geração de energia 

química total. 
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 Com a energia química convertida em energia elétrica e térmica produzida, 

abriu-se a possibilidade para suprir a demanda de energia no beneficiamento do arroz 

nas indústrias, sendo que dos processos envolvidos nessa atividade, são destacados 

a demanda para a secagem e a parboilização do arroz. 

 Nesse sentido, Nadaleti (2017) realizou um levantamento que considerou 

dados mundiais de necessidade de energia nas indústrias de arroz, de forma que, 

foram obtidos valores médios de energia consumida referentes à: energia requerida 

para o processo de parboilização, obtendo 402,8 MJ.ton-1; a energia necessária para 

o processo de secagem, correspondendo a 652,2 MJ.ton-1, da qual segundo Ustra 

(2005) pode envolver o suprimento de energia térmica como a injeção direta de fluxo 

de ar aquecido, e elétrica para acionar os componentes mecânicos responsáveis pela 

agitação vigorosa do grão na câmara de secagem; e a energia total, que agrega as 

duas primeiras, chegando a uma energia consumida de 1.055 MJ por tonelada de 

arroz parboilizado produzido; havendo ainda a energia necessária para os demais 

processos industriais e áreas administrativas, bem como para o processamento de 

arroz branco, que devido ao fato de consumirem significativamente menos energia, 

não foram somados. 

 Portanto, esses indicadores serviram para a quantificação da energia requerida 

nos processos supracitados, permitindo também a quantificação da energia 

remanescente; os referidos resultados são apresentados pela Tabela 6: 

 

Tabela 6 – Energia química requerida pelas indústrias e energia remanescente 

  

Indústria 
ERP

1 

(MJ.a-1) 
ERS

2 

(MJ.a-1) 
ERP+S

3 

(MJ.a-1) 
EQSy

4 
(MJ.a-1) 

EQCH4
 5  

(MJ.a-1) 
EQSy+CH4

6
 

(MJ.a-1) 

ERemanescente 
(MJ.a-1) 

1 3.6E + 07 5.8E + 07 9.4E + 07 7.2E + 08 1.2E + 07 7.3E + 08 6.4E + 08 
2 3.8E + 07 6.4E + 07 9.8E + 07 4.6E + 08 1.3E + 07 4.7E + 07 3.7E + 08 
3 1.5E + 07 2.4E + 07 3.9E + 07 4.6E + 08 5.2E + 06 4.6E + 07 4.2E + 08 
4 1.3E + 07 2.1E + 07 3.4E + 07 2.8E + 08 4.5E + 06 2.8E + 07 2.5E + 08 
5 1.2E + 07 1.9E + 07 3.1E + 07 2.5E + 08 4.1E + 06 2.6E + 07 2.3E + 08 
6 2.0E + 06 3.3E + 06 5.4E + 07 1.0E + 08 7.1E + 05 1.0E + 07 9.7E + 07 
7 2.0E + 07 3.1E + 07 5.1E + 07 2.4E + 08 6.7E + 06 2.5E + 07 1.9E + 08 
8  00E + 00  00E + 00  00E + 00 8.0E + 07  00E + 00 8.0E + 07 7.8E + 07 
9  00E + 00  00E + 00  00E + 00 7.6E + 07  00E + 00 7.6E + 07 7.4E + 07 

10   3.1 + 06 5.1E + 06 8.2E + 06 6.8E + 07 1.1E + 06 6.9E + 07 6.1E + 07 

Total 1.4E + 08 2.2E + 08 3.6E + 08 2.7E + 09 4.8E + 07 2.8E + 09 2.4E + 09 

1: Energia requerida na parboilização. 2: Energia requerida na secagem. 3: Soma de 1 e 2. 4: Potencial 

de energia química de syngas. 5: Potencial de energia química do metano instalado. 6: Soma (4 e 5).  



 

55 
 

 Analisando-se os resultados obtidos, é possível verificar que em todas as 

indústrias abordadas, o potencial de energia gerado é considerado suficiente para 

satisfazer as demandas requeridas no processamento do arroz parboilizado, valendo-

se da energia térmica, e mesmo em outras atividades que não envolvem 

necessariamente a parboilização e posterior secagem do arroz, como as etapas de 

embalagem, polimento, descascamento, etc, supridas pela energia elétrica. Isso é 

afirmado com tamanha certeza, pelo fato de que o potencial remanescente é ainda 

suficiente o bastante para sua exploração comercial, como se oferece a oportunidade 

de interligação da energia excedente à rede de eletricidade. 

 No caso das indústrias 2 e 7, em função de seus grandes volumes na produção 

de arroz parboilizado, foram as que registraram maior necessidade de energia 

requerida no processo, atingindo respectivamente, 20,67% e 20,58%, do total de 

energia química possível de ser produzida com a geração de CH4 e syngas instalada. 

Uma distribuição detalhada do balanço energético das indústrias é apresentada na 

Figura 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Balanço energético químico das indústrias.  
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 É preciso ressaltar que demandar uma maior quantidade de energia para os 

processos de parboilização e secagem, não exatamente significa possuir maior 

produtividade, tampouco consumir mais energia, apenas mostra que a indústria em 

questão, reserva estrategicamente uma maior parte de sua produção total de arroz 

para a parboilização. Um exemplo disso se dá na indústria 1, que requer em termos 

numéricos, quase duas vezes mais energia para a parboilização do que a indústria 7, 

e mesmo assim apresenta um percentual inferior de energia requerida, já que prioriza 

em menor proporção a produção de arroz parboilizado. 

 A indústria 6 foi a que apresentou menor percentual de energia requerida, 

chegando a 5,26% do total de energia possível de ser produzida, muito em função de 

não produzir grandes volumes de arroz parboilizado, contudo, é a sétima indústria que 

mais pode contribuir com a energia remanescente, dela proveniente, para o potencial 

energético da área de estudo e regiões adjacentes. Em relação às indústrias 8 e 9, 

como já elucidado ao longo do trabalho, são indústrias que não contam com unidade 

de parboilização, portanto exigiriam energia apenas para os processos convencionais 

de produção de arroz e assim, a energia produzida por ambas foi integralmente 

considerada remanescente. 

 Levando em consideração apenas a energia produzida via CH4, o potencial 

seria satisfatório, uma vez que em média, essa energia seria suficiente para suprir 

13,22% da energia requerida pelas indústrias, podendo representar diminuições nos 

custos com a contratação da energia elétrica. Todavia com este cenário isolado de 

aproveitamento, não seria possível a geração de energia remanescente como 

acontece no cenário de aproveitamento unicamente do syngas, que é capaz de suprir 

completamente a demanda requerida em todas as indústrias. 

 Embora os potenciais tenham sido quantificados utilizando um gás com alto 

grau de pureza, às indústrias resta outra opção, pois segundo Peterson (2013), a 

utilização do biogás em seu estado bruto pode ser concebida, já que altas 

concentrações de CO2 não apresentam sérios problemas na geração CHP, além 

disso, na prática,  motores podem suportar certas concentrações de outras impurezas 

como, sulfeto de hidrogênio, ácido sulfúrico, que são os maiores causadores de 

corrosão às estruturas metálicas do motor. Apesar de que essa escolha possa 

representar uma diminuição no potencial de geração de energia, em contrapartida, ao 

não exigir um biogás com alto grau de pureza, dispensa-se métodos de purificação 
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que envolvem alta tecnologia, os quais podem tornar a execução do projeto inviável 

para as menores indústrias (ANGELIDAKY et al, 2018). 

 O mesmo raciocínio é válido para o syngas, que pode ter seu potencial 

energético aumentado, ao elevar por exemplo, a concentração de H2, que 

desempenha um papel importante no aumento do rendimento total do gás de síntese 

além de aumentar seu poder calorífico (AL-RAHBI & WILLIAMS, 2017); além da 

remoção de impurezas como o alcatrão que constitui um dos principais problemas que 

podem impedir o uso direto do gás nos motores a gás (REKESH & DASAPPA, 2018), 

contudo estes são também meios que requerem um nível maior de investimento. 

 Independentemente dos parâmetros técnicos levantados, torna-se inegável o 

potencial energético contido na área de estudo. Com os possíveis usos da energia 

térmica e elétrica, as indústrias mais do que satisfazerem sua demanda interna 

(deixando de comprar energia) são plenamente qualificadas como potenciais pontos 

importantes de geração de energia descentralizada para a região, justificando assim 

sua excepcional vocação que dificilmente pode ser encontrada em outras regiões do 

país e do mundo. 

 

5.2.2 Panorama bioenergético final da área de estudo 

 Ao se integrar o potencial energético de todas as indústrias, conforme é 

ilustrado pela Figura 6, nota-se a grande oportunidade que se constitui para a geração 

de energia, como se propôs a atual pesquisa. Atribuindo à área de estudo uma 

geração de energia excedente de 7.7E+01 MW.h diante da exploração dos 

combustíveis bioenergéticos analisados, proporcionando alternativas ao 

planejamento energético da região. 

 É evidente que o potencial gerado está longe de atender todo o município de 

Pelotas, que segundo o BERS (2015) consumiu mais de 4.0E+05 MW.h de energia 

elétrica no ano de 2014, estando entre as 15 cidades que mais consomem energia no 

estado, sendo mais provável suprir totalmente localidades que apresentam um 

consumo menor, tais como o município do Capão do Leão, classificado como de baixo 

consumo. 

 Contudo, é necessário destacar a importância de se fornecer potência 

energética advinda de fontes renováveis de energia, vindo a contribuir para a 



 

58 
 

diversificação da matriz energética do estado e para a redução das emissões 

atmosféricas advindas de fontes essencialmente fósseis (IPCC, 2013); as quais em 

muitos casos são capazes de gerar menor quantidade de energia em comparação 

com o potencial verificado pelas indústrias. Isto se confirma pelo fato de que, das 104 

usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis no estado do RS, apenas 5 

geram mais energia que o potencial bioenergético da região de estudo, que supera 

ainda, 5 das 18 usinas hidrelétricas encontradas operantes no estado, todas as 51 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e quaisquer dos empreendimentos eólicos, 

em temos de potência instalada (BERS, 2015): 

  

 

 

 

Figura 6 – Oferta final de energia excedente nas indústrias.  
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 Após analisados estes aspectos, é possível concluir que os ganhos energéticos 

obtidos são muito significativos, tanto para as indústrias quando para o estado, pois 

ambos contemplam nesse potencial uma oportunidade de suprir suas crescentes 

demandas por energia, nos processos produtivos das indústrias, e a demanda exigida 

para suprir as necessidades da sociedade por parte do estado, tratando-se de um 

grande potencial que pode estar sendo atualmente negligenciado ou mesmo 

desperdiçado, em destinos de uso menos eficientes, e assim minimizando os reais 

benefícios ambientais e econômicos que podem ser obtidos, conforme foi evidenciado 

pelas rotas de geração propostas. 
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6. Conclusão 

 Em observância às concepções de destino subjugadas pelo trabalho e, por 

conseguinte os resultados obtidos, destacam-se as seguintes conclusões:  

 

➢ A geração total de cascas de arroz, que atingiu 3,1E + 05 ton.ano-1, assim como a 

de efluentes com 2.2E + 03 m3.d-1, advindos do beneficiamento industrial do arroz, 

chamou a atenção na medida em que são produzidos em grandes quantidades e 

em um pequeno espaço temporal, necessitando de medidas que visem determinar 

um destino ambientalmente viável e que ao mesmo tempo não represente gastos 

adicionais, buscando-se preferivelmente aqueles que possibilitem uma solução 

definitiva e integral. 

➢ Percebeu-se que explorar esses passivos ambientais energeticamente é viável, 

posto que ambos retêm um grande potencial energético, impulsionando esta opção 

no que tange a implementação das tecnologias de conversão energética 

propostas, e que em um segundo momento, são capazes de gerar combustíveis 

bioenergéticos, podendo transformar o que antes representaria gastos para as 

indústrias, em ativos ambientais. 

➢ Tanto o metano quanto o gás de síntese mostraram-se fontes de energia 

consolidadas para sua implementação, ainda que gerados em diferentes 

magnitudes: 1.8E + 06 Nm3.a-1 e 6.1E + 08 Nm3.a-1, respectivamente, podem  

como consequência, vir a desencadear potenciais energéticos assim 

proporcionais, podendo ser explorados em se aplicando diferentes cenários de 

utilização, valendo-se da energia térmica e elétrica destes originadas. 

➢ Em uma análise que visou suprir a energia requerida caso a caso nas indústrias, 

verificou-se que satisfatoriamente os combustíveis bioenergéticos correspondem 

às demandas nos processos de parboilização e secagem, e convincentemente 

constituem fatores que trazem a independência energética para estas, sendo que 

a perspectiva mostrada pelos potenciais sugere ainda, uma realidade de 

exploração da energia excedente (2.4E + 09 MJ.a-1), atribuindo à área de estudo 

horizonte estratégico para o planejamento energético da região, ao conceber oferta 

final de energia elétrica para a sociedade contextualmente envolvida. 

➢ Por fim, para que a problemática dos resíduos seja continuamente solucionada, 

indica-se, a implementação de sistemas de gestão ambiental que visem a 
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investigação dos potenciais usos das cinzas e lodos, resultantes dos processos de 

conversão energética propostos, privilegiando os destinos energéticos. Além 

disso, recomenda-se a incorporação de análises econômicas em trabalhos futuros 

vindo a fortalecer a concepção trazida à tona por este trabalho. 
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ANEXO I 

 

• Cálculo PCI do metano 

 

PCS − PCI =  qH2O 

 

Onde: 

PCS: poder calorífico superior do metano, igual a 55,38 [MJ.m-3], (LEE et al, 2017); 

PCI: poder calorífico inferior do metano [kcal.m-3]; 

qH20: quantidade de calor relativa a condensação do vapor de água [kcal]. 

 

qH2O =  mH2O X L  

 

Onde: 

L: calor de condensação da água a 18ºC, igual a 586 [kcal.kg-1]; 

mH20: massa do fumo de vapor de água [kg]. 

 

• Reação de oxidação do metano: 

 

CH4 + 2 O2 →  CO2 + 2H2O  

 

  

nCH4
=  

composição molar do gás (
v
v) ∗

volume ocupado po 1 mol do gás ∗∗
=

970

22,4
= 43,3 mols  

 

Onde: 

nCH4: número de mols; 

* Considerando o gás metano 97% v/v; 

** O volume ocupado por um mol de gás em condições padrão de temperatura e 

pressão é de 22,4 L. 

 

 

1 mol             →            2 mols 
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CH4 + 2 O2 →  CO2 + 2H2O  

 

 

• Massa de H2O no fumo: 

 

mH2O = nH2O X u = 86,6 X 18,02 = 1560, 53 g = 1,560 kg 

Onde: 

nH2O: número de mols resultantes da reação; 

u: massa atômica da água. 

 

qH2O =  mH2O X L = 1,560 X 586 = 914,47 kcal   

  

 

 

 

• Então PCI do metano é: 

 

PCS − PCI =  qH2O 

 

PCI =  PCS − qH2O = 55,38 − 3,8287 = 51,55 
MJ

m3
  

     43,3 mol        →        86,6 mols 

         1 kcal      →       0,0041868 MJ 

914,47 kcal      →       3,8287 MJ 

 


