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The importance of biomass for energy generation: economic and environmental aspects 
 

ABSTRACT The biomass is organic sources that are used for the production of energy through the plants, which realize 
the photosynthesis absorbing the solar energy to transform it into chemical energy. In this bias, it is deduced that 
approximately 2.4 billion people use traditional biomass because they do not have access to modern fuels. This article 
aims to analyze the environmental and economic importance of the production of renewable biomass through a literary 
analysis of what has already been presented, and speculation of possible justifications and solutions. Under this 
scenario, each discovery has new technology, commerce, and study. With this in mind, the future is expected to be an 
in-depth, low-cost technology for everyone to gain access to, as well as the theoretical preparation of what will be used, 
for a full knowledge of its handling. In sum, it is concluded that the energy produced by the biomass is vast, and can be 
put into practice with few resources. 
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Introdução 
 

Globalmente, a fonte energética mais usada para a geração de energia elétrica é oriunda de fontes não 

renováveis tais como: carvão mineral, petróleo e o gás natural. Acerca dessa ótica, a ampla dependência destas tem 

acentuado a preocupação imutável com o seu fim, assim como a emissão de gases poluentes. Nesse sentido, o dióxido 

de carbono figura dentre os principais gases emitidos para a atmosfera agravantes do efeito estufa (Freitas e Dathein 

2013).   

Recebem o nome de biomassa, fontes orgânicas as quais são utilizadas para a produção de energia por meio das 

plantas, que realizam a fotossíntese absorvendo a energia solar para transformá-la em energia química. Nesse viés, 

deduz-se que aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas fazem o uso da biomassa tradicional, pois não possuem acesso 

RESUMO Recebem o nome de biomassa, fontes orgânicas as quais são utilizadas para a produção de energia por 

meio das plantas, que realizam a fotossíntese absorvendo a energia solar para transformá-la em energia química. 

Nesse viés, deduz-se que aproximadamente 2,4 bilhões de pessoas fazem o uso da biomassa tradicional, pois não 

possuem acesso aos combustíveis modernos. Com isso, objetiva-se com este artigo de revisão, analisar a importância 

ambiental e econômica da produção de energia renovável de biomassa, através de análise literária do que já foi 

apresentado, e especulações de possíveis justificativas e soluções. Sob essa conjuntura, a cada descoberta se tem 

uma nova tecnologia, comércio e estudo. Mediante a isso, espera-se para o futuro, uma tecnologia aprofundada e 

com um baixo custo para que todos tenham acesso, além da preparação teórica acerca do que será utilizado, para 

um conhecimento pleno de seu manuseio. Em suma, conclui-se que a energia produzida por meio da biomassa é 

vasta, e pode ser posta em prática com poucos recursos. 
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aos combustíveis modernos. No Brasil, a utilização da biomassa como matriz para geração de energia gira em torno de 

3% (Farias e Sellitto 2011). 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), estabelece que os materiais 

combustíveis oriundos da biomassa são denominados de biocombustível, e as energias provenientes de sua mudança 

podem ser abordadas por bioenergia (stricto sensu). Sob esse aspecto, sua utilização para geração de combustível, 

demonstra amplas possibilidades para pesquisa e utilização, outro fator corroborante é que a supracitada como fonte 

de energia possui a capacidade de ampliar, descentralizar e distribuir a demanda energética, dessa forma, atendendo 

regiões as quais têm déficit na produção (Miura et al 2011). 

Como uma fonte de energia primária, a biomassa é considerada como uma das primordiais responsáveis pela 

energia consumida nos países em progresso. No século atual, essa matéria prima é considerada como uma das fontes 

para a geração de energia com grande potencial de desenvolvimento nos anos consecutivos. Nesse sentido, no país a 

mesma tem se avultado através da cana-de-açúcar, a qual além de seu paulatino destaque na fabricação de etanol, seus 

subprodutos possuem altos índices lignocelulósicos, tornando-os matérias-primas aptas para produção de energia 

(Dantas 2010). 

De acordo com o Centro Nacional de Referência em Biomassa (Cenbio), é possível categorizar a obtenção desta 

em duas esferas principais: (I) tradicional obtida por intermédio da combustão direta de lenha, madeira, resíduos 

agrícolas, resíduos animais e urbanos, para a cocção, secagem e elaboração de carvão. (II) moderna produzida através 

de tecnologias progressistas de conversão, como por exemplo, na constituição de eletricidade ou na formação de 

biocombustíveis (Vidal e Hora 2011). 

Categoricamente, o Ministério de Minas e Energia (MME) da República Federativa do Brasil, apresenta 

anualmente uma publicação do Balanço Energético Nacional (BEM), tal qual no ano de 2018, com base no ano anterior, 

dados referentes à energia brasileira foram expostos. Contudo, ao observar a Oferta Interna de Energia (OIE) percebe-

se que 42,9% das possibilidades de produção de energia são voltadas para as fontes renováveis, onde cerca de 17% é 

proveniente de biomassa (EPE 2018). 

O Brasil concentra atualmente um experimento longo e diversificado no campo da produção e utilização de 

biocombustível. Analogamente, o principal marco do supracitado é o Proálcool, programa de avanço do etanol como 

substituto da gasolina, implantado com êxito em 1975, o qual foi considerado a maior experiência global de extração 

comercial de biomassa como fonte energética. Com isso, a Política Energética Nacional possui princípios e objetivos os 

quais são: garantir o fornecimento de biocombustível em todo o território nacional; incentivar a geração de energia 

elétrica a partir da biomassa e de seus subprodutos, entre outros (Braga Vieira e Braga 2012). 

Ademais, é possível expandir uma discussão acerca do custo-benefício gerado pela energia produzida através de 

biomassa, trazendo consigo uma análise cultural e histórica que influencia diretamente no que se tem atualmente; com 

isso, objetiva-se com este artigo, analisar a importância ambiental e econômica da produção de energia renovável de 

biomassa, através de análise literária do que já foi apresentado, e especulações de possíveis justificativas e soluções 

para que se possam expor os benefícios gerados a partir da implantação dessa fonte de energia e, com isso, sanar as 

necessidades energéticas atuais do mercado de modo sustentável. 
 

Produção da biomassa 
 

Para que a biomassa seja produzida, há quatro caminhos que podem ser seguidos, dois envolvem o uso de 

oxigênio e dois não, entretanto, todos submetem a supracitada em elevadas temperaturas para a extração de gases, 

materiais sólidos ou líquidos. Dentre esses, os principais métodos de converter a biomassa em energia e seu 

aproveitamento, pode-se citar a combustão direta, gaseificação, pirólise, digestão anaeróbica, fermentação e a 

transesterificação (WWF 2012). 

Vale salientar, a gradual expansão alcançada pela agroindústria canavieira, sobretudo na fabricação de etanol 

combustível. Nesse viés, entre os tipos de biomassas lignocelulósicas, a palha da cana-de-açúcar destaca-se como 

geradora energética. Pois, essa possui um alto potencial para produção de calor, eletricidade e geração de etanol 

celulósico. (Santos et al 2012). 
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A biomassa é uma das fontes que mais tem crescido no Brasil, com sistemas de cogeração do setor industrial e 

de serviços, e possivelmente, tende a crescer ainda mais aos longos dos anos. Vários são os fatores para esse 

crescimento, sendo os principais deles a capacidade já instalada até agora e o aumento do potencial da produção de 

cana-de-açúcar, motivado pelo consumo crescente do etanol (Moreira e Cardoso 2010). 

Nesse viés, visando à variação da matriz energética do Brasil, criou-se o projeto de 3.529/2012, cujo fito é a 

diversidade da citada acima, doravante à política nacional de produção de energia elétrica a partir da biomassa. Com a 

aprovação desta, é imprescindível a geração de energia elétrica a partir de biomassa e maior participação como fonte 

energética brasileira (Bendlin et al 2016). 
 

O Brasil como produtor agrícola: cana-de-açúcar 
 

Reconhecido mundialmente pelos vastos recursos naturais que possui o Brasil, é rico em recursos renováveis os 

quais facilitam a geração de energia a partir da biomassa. Além disto, é possível a utilização dos resíduos oriundos da 

produção agrícola e/ou agropecuária, visto que é notório em algumas regiões, o plantio exclusivo para produção de 

energia através de biomassa, como a cana-de-açúcar, por exemplo. Nesse viés, estudos indicam que a cana-de-açúcar 

a está em terceiro lugar como produto mais gerado mundialmente, e com a participação direta do Brasil (Santo 2013). 

Nos métodos de cogeração das áreas industrial e de serviços do Brasil, o uso da biomassa como geradora de 

energia tem aumentado. Em 2014 o país gerou 590,5 TWh, 3,4% maior que o ano de 2013 (EPE 2015). No mesmo ano, 

o âmbito sucroalcooleiro produziu 32,3 TWh, e desses, 19,1 TWh estão atrelados ao mercado e 13,2 TWh são designados 

ao consumo próprio. Dessa forma, a produção por bagaço de cana exprime 70% do total de geração por biomassa, onde 

os 30% remanescentes, sobretudo, foram gerados pela indústria de papel e celulose (MME 2015). 

Nesse contexto, vários estudos apontam que, ao comparar a gasolina, com o etanol brasileiro é notória a redução 

das emissões de gases de efeito estufa (GEE) em aproximadamente 90%. No ano de 2010, o EPA/EUA (Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos) categorizou o etanol de cana-de-açúcar como um evoluído combustível, o qual 

possui a capacidade de reduzir em até 91% as emissões de GEE quando comparado à gasolina (Abides 2014). 

Acerca dessa ótica, para a implementação em larga escala da biomassa de cana-de-açúcar, são imprescindíveis 

investimentos nos aparatos geradores das usinas e na modernização das metodologias produtivas. No Brasil, o 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA) do Governo Federal e o Mercado de Créditos de 

Carbono, imposto pelo Protocolo de Kyoto, inclinam-se a ampliar rentabilidade da geração de energia elétrica nas usinas 

de álcool e açúcar, para que haja uma expansão de investimentos por parte dos produtores, assim como do 

oferecimento de energia elétrica no mercado, dessa maneira, diversificando a matriz energética nacional (Souza et al 

2015). 

Atualmente há 397 usinas as quais produzem energia elétrica da biomassa de cana no país, estas se encontram 

localizadas nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Pará, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande 

do Norte (Aneel 2016).  
 

Vantagens e desvantagens 
 

Como diversas formas de geração de energia, a biomassa possui seus prós e contras em relação a sua 

implantação. Ao analisar, é possível inferir que inicialmente é uma energia renovável, se usada corretamente, não 

produz dióxido de carbono além do que é necessário para o seu ciclo natural, e para isso utiliza-se a biomassa sólida, 

uma vez que a líquida pode gerar chuvas ácidas. Além disso, sem as orientações corretas para implantação há a 

iminência de desflorestamento, e com isso, gerar impactos altamente negativos para o meio ambiente (Rodrigues 2010).  

Cabe discorrer sobre as consideráveis vantagens da energia gerada a partir da cana-de-açúcar, as quais são: 

econômico custo de energia; confiabilidade no abastecimento de energia; qualidade elevada de energia produzida; 

suspende custos de transmissão e fornecimento de eletricidade; maior eficácia energética; baixa emissão de poluentes; 

complementaridade em épocas de estiagem; e a criação de trabalhos e negócios (Cogen 2014).  
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Apesar dos impasses, outro fator importante que a cogeração de energia da biomassa possui é o de cunho social, 

pois esta colabora com a constituição de empregos nas áreas em que as geradoras estão implantadas. 

Independentemente de grande parte dos empregos serem de baixo grau de escolaridade, a citada acima interrompe o 

deslocamento dessas pessoas para outros centros urbanos, por meio da geração de renda com a criação de empregos, 

a supracitada interrompe o deslocamento dessas pessoas para os centros urbanos por meio da geração de renda e 

estimula a economia local desta. Além do mais, possibilita certa independência energética da região, haja vista que a 

energia da biomassa contribui para o guarnecimento energético do lugar (Borges et al 2016).   

Nesse contexto, para obter-se as mais diversas fontes de energia, pode-se fazer o uso da biomassa de maneira 

ampla, direta ou indiretamente. Haja vista que possui o menor percentual de geração de poluentes na atmosférica 

mundial e local, o equilíbrio do ciclo do carbono, o acessível custo e a maior oferta de emprego, são alguns dos benefícios 

de seu aproveitamento, quando averiguados, sob a visão da sustentabilidade, as conjunturas ambientais, sociais e 

econômicas desta alternativa fonte de energia. Por outro lado, a sustentabilidade necessita de uma maior 

responsabilidade, equidade e austeridade nas formas mundiais de fabricação, consumo e uso da energia (Rodrigues 

Filho e Juliani 2013). 
 

Aspectos econômicos 
 

Por possuir uma ciclagem de aproveitamento maior e mais limpa se comparada ao dos combustíveis fósseis, a 

biomassa torna-se mais viável economicamente para ser gerada em grande escala, que quando gerada em menor escala 

atinge de forma negativa a sociedade (Colle et al 2016). 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) possui o dever de publicar dados de utilidade pública conforme o decreto 

n. 8.777:2016, da Lei 12.527:2011, a qual trata apenas de acesso à informação. Mediante ao exposto, a EPE publicou a 

partir de estudos, que a energia de biomassa custa em média R$ 189,78 para a produção de 1 megawatt-hora (MWh). 

É válido salientar que esses estudos foram baseados na compra da matéria-prima cana-de-açúcar, isto é, podem ocorrer 

mudanças com o início de uma nova obtenção de matéria-prima (EPE 2015). 

Por outro lado, para o consumo pessoal é possível que o produtor/consumidor tenha o gasto somente dos 

equipamentos necessários à produção, sendo dependente diretamente da forma que será usada. Logo, para que isto 

ocorra, este pode ser um produtor rural, por exemplo, e a partir dos resíduos gerados pela sua produção poder-se-á 

comercializar a energia produzida, além do que o consumido por esses. Nesse contexto, a maioria dos 

empreendimentos está cadastrada no Banco de Dados de Geração (BIG) da ANEEL como Produtores Independentes de 

Energia (PIE), o que significa que estes podem comercializar a energia produzida (Tolmasquim 2016). 
 

Aspectos ambientais 
 

A exploração de energia gera impactos ao meio ambiente seja ela renovável ou não, de baixa ou alta proporção. 

Contudo, esses impactos podem ser reduzidos com a união do planejamento de recursos integrados, uma vez que estes 

almejam por um mundo mais sustentável, com a promoção de medidas econômicas e políticas (Freitas e Dathein 2013; 

Santos 2015).     

Diante disso, com base na Constituição Federal brasileira de 1988, antes da implantação das usinas geradoras 

devem-se avaliar quais os impactos as mesmas irão causar ao meio ambiente, para que assim possam ser evitados. 

Logo, no Brasil, esse processo de avaliação está vinculado diretamente ao licenciamento ambiental. Cada estado possui 

sua própria legislação específica devido à composição ambiental variar entre esses.  Entretanto, assim como esta pode 

causar uma degradação ambiental negativa, também, traz fatores positivos como a utilização de resíduos para a 

produção de energia elétrica, ou seja, acarreta numa diminuição significativa dos ‘lixos’ principalmente dos resíduos 

madeireiros derivados de exploração (Brasil 1988). 

Para que isso ocorra, tem-se na constituição de leis ambientais um tópico exclusivo sobre educação ambiental, 

na qual dispõe na Lei n. 9.795, de abril de 1999, juntamente com o decreto n. 4.281, de 25 de junho de 2002, a qual 

regulamenta a lei citada, ou seja, para que haja um impacto ambiental relativamente positivo é necessário que se tenha 
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esses conhecimentos. Uma vez que o licenciamento ambiental é adquirido, o produtor encontra-se apto para produzir 

energia, e com isso é indispensável que haja um compromisso de regeneração ou proteção ambiental (Brasil 1999; 

2002).  

Paralelamente, a retirada de biomassa em alguns cenários pode ser favorável para a biodiversidade, a exemplo, 

onde há práticas melhores de desbastes, proporciona a possibilidade de abrir densas florestas boreais, dessa forma 

melhorando o valor de habitat para diversas espécies (ECF 2010). Não obstante, o Brasil é considerado, em dias 

hodiernos, um dos poucos países que possui chances de aumentar a sua produção agrícola sem pôr em risco a sua 

biodiversidade (Ubrabio 2010). 

A respeito da biomassa para a fabricação de biodiesel, de acordo com a União Brasileira do Biodiesel (2010), uma 

das justificativas para o uso desta é a atenuação da emissão de gases como Monóxido de carbono (CO) e Dióxido de 

carbono (CO2). Sobre esse aspecto, estudos científicos feitos pela União Europeia apontam que a utilização de 1 kg de 

biodiesel, proveniente da biomassa, corrobora com a redução de até 3 kg de O2. Isto ocorre devido o biodiesel ter sua 

composição quase que isenta de partículas de enxofre (Rodrigues 2010) 

Atualmente, o Brasil é segundo maior produtor e consumidor de biodiesel, isso em escala mundial; e diretamente 

ligado ao consumo exacerbado do brasileiro, de vegetais e animais que fornecem o óleo necessário para a produção de 

tal. Mas, para isso a Agência Nacional do Petróleo (ANP) estabelece especificações necessárias para a classificação da 

energia produzida (Ramos et al, 2011).  
 

Considerações finais  
 

A cada descoberta, se tem uma nova tecnologia, comércio e estudo. Mediante a isso, espera-se para o futuro, 

uma tecnologia aprofundada e de baixo custo para maior acessibilidade. Além de uma preparação teórica ampla e logo 

específica do tipo de biomassa que será utilizada, para que se tenha um conhecimento pleno de seu manuseio. Vale 

salientar, também, que se espera um desenvolvimento de pensamento crítico em se tratando dessa forma de obtenção 

de energia, ou seja, apresentar a sociedade a qual almejar fazer o uso. Esta fonte energética pode ser proveniente do 

ato de reciclagem de extintas serrarias, resíduos agrícolas/agropecuários e etc.   

Ademais, o Brasil sendo um intenso gerador de resíduos que podem ser usados para a produção de energia de 

biomassa, deve-se implantar essa fonte energética como seu padrão, uma vez que, além de causar uma queda no 

avanço do aquecimento global por meio da liberação de dióxido de carbono, este, também irá ser produzido de forma 

mais viável economicamente, e socialmente, principalmente, pelos produtores rurais.  

Em suma, conclui-se que a energia produzida por meio da biomassa é vasta, e pode ser posta em prática com 

poucos recursos, entretanto, no Brasil atual pode-se dar mais ênfase a cana-de-açúcar, devido ser uma das maiores 

produções agrícolas do país. Outrossim, a mesma traz benefícios para o meio ambiente, sociedade e economia. Além 

disso, esta proporciona a empresários e produtores rurais uma alternativa de gerar energia mais limpa para seu próprio 

consumo. 
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