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Biorrefinarias: A mudançaverde que precisamos 
 
 

As minhocas, através da ação de microrganismos, diariamente, transformam seu 

alimento em matéria orgânica útil para os seres humanos, o chamado húmus. Esses 

pequenos anelídeos conseguem, sem grandes dificuldades, aproveitar-se da 

biomassa que consomem transformando-a em um tipo de adubo de extrema 

importância para o solo e para aqueles que vivem nele. 

 
Essa idéia, no entanto, não se limita as pequenas minhocas. A possibilidade de 

converter biomassa em uma série de produtos vantajosos, principalmente 

biocombustíveis, tem se tornado cada vez mais atrativa à medida que os métodos  

convencionais de produção de energia, como o petróleo, apresentam sinais 

evidentes de esgotamento (figura 1) e causam impactos significativos no meio 

ambiente, conforme indica o gráfico abaixo (figura 2). 
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Dessa forma, acelera-se a corrida por fontes alternativas de energia e quem está 

na liderança são as chamadas biorrefinarias, as “minhocas” responsáveis pela 

produção de biocombustíveis, produtos químicos e até ração animal. O seu 

destaque se deve aos reduzidos impactos ambientais uma vez que utilizam matéria 

orgânica, como esterco, madeira, resíduos agrícolas e restos de alimentos, para 



gerar tais produtos. 
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com uma certa quantidade de oxigênio, em um processo conhecido como 

gaseificação, produzindo gás de síntese (CO + H2). Outra possibilidade é a pirólise, 

processo que ocorre na ausência de oxigênio produzindo bio-óleo. 

 
A segunda plataforma é a sucroquímica, baseada nas eparação dos componentes 

principais dos açúcares extraídos da biomassa. No entanto, para tornar esse 

processo possível é necessário um pré-tratamento. Esse consiste em quebrar as 

ligações que unem o material lignocelulósico, como a celulose e a hemicelulose, 

através de hidrólise (processo de separação de uma substância pela presença da 

água) adequando a matéria prima às condições de transformação. 

 
Juntas, essas plataformas permitem a geração de biocombustíveis capazes de 

gerar em energia, produtos químicos e outros materiais desejados, como 

lubrificantes, por exemplo. Na figura abaixo, estão representados todos esses 

processos de forma simplificada e seus respectivos produtos. 
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Em virtude da vasta biodiversidade brasileira, o país dispõe de uma grande 

variedade de resíduos agrícolas, como os derivados de atividades de indústrias de 

papel e celulose, serrarias, usinas de açúcar e álcool, além de produções agrícolas 

geradoras de resíduos de culturas como de cereais, de milho, de trigo, de aveia, 

dentre outros. Assim, devido a esse grande potencial de cultivo de matérias primas 

renováveis no Brasil, o país encontra-se em uma posição privilegiada para o 



aproveitamento da biomassa lignocelulósica, tornando esse tipo de biorrefinaria 

ideal para a indústria brasileira. 

Somado à abundância desses recursos no território brasileiro, as biorrefinarias, 

principalmente a lignocelulósica, apresentam-se como grandes aliadas do meio 

ambiente, contribuindo para o seu aproveitamento de forma sustentável. É, 

inclusive, graças a seu caráter não poluente que diversos países têm investido 

pesadamente em tecnologias relacionadas à biomassa e seus diversos usos. 

Figura 8 : A evolução das patentes em biorrefinarias. 
 

 
Conforme dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), a bioeconomia já movimenta 2 trilhões de euros e gera 22 milhões de 

empregos. Esse cenário, inclusive, inspirou a Associação Brasileira Técnica de 

Celulose e Papel a escolher o tema “Setor florestal e industrial cruzando fronteiras: 

novos negócios, novos processos e novos produtos” para seu 49º Congresso 

Internacional de Papel e Celulose, a fim de estimular pesquisas nestes etor. 

Projetos como o BECA (Biorrefinaria do Eucalipto e da Cana-de Açúcar), que tem 

recebido recursos significativos do Ministério da Ciência, visam abordar processos 

termoquímicos e bioquímicos envolvendo, principalmente, biomassa lignocelulósica, 

como desenvolvimentos na área de pirólise rápida, citada anteriormente. 

Esses projetos, além de oferecerem uma perspectiva promissora quanto ao futuro 

das biorrefinarias, mostram a relevância que as mesmas vêm alcançando no mundo 

e no Brasil. Segundo o especialista em energia, Paulo Seleghim, Professor da 



Universidade de São Carlos, as biorrefinarias brasileiras de etanol já são, até, um 

modelo de referência mundial. Apesar disso, ainda há empecilhos como a 

necessidade de evitar a perigos a estagnação do mecanismo industrial, este que 

enfrenta obstáculos como o excesso de impurezas que chegam com a matéria 

prima na indústria. 

Evidentemente, é primordial a promoção contínua de estudos e pesquisas que 

apontem para os melhores caminhos de geração de energia e outros recursos. 

Dentre tantas possibilidades, as biorrefinarias lignocelulósicas têm se provado como 

uma alternativa inovadora e que, através do aumento de investimentos em pesquisa 

nessa área, podem se tornar as melhores “minhocas” à disposição do Brasil. Afinal, 

não há “terra mais garrida” que a brasileira. 
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