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RESUMO
A Terra vem sofrendo alterações pelas ações antropogênicas, com isso surge a
necessidade de desenvolver estratégias para reduzir a mudança climática global, através da
redução da geração de gases de efeito estufa (GEE), geração de energia renovável
climaticamente neutra e sequestro de carbono livre atmosférico.
Resíduos resultantes do manejo agrícola e da pecuária são gerados em grande
volume. A disposição imprópria destes resíduos contribui com a geração de GEE.
Atualmente vários processos, como a compostagem, biodigestão anaeróbica, hidrólise
enzimática e combustão podem ser usadas para a destinação adequada destes resíduos.
Destina-los adequadamente, além de reduzir a emissão de GEE, sequestrar carbono
atmosférico, gerar biocombustíveis são medidas indispensáveis. Neste sentido a pirólise de
biomassas agrícolas é uma tecnologia que pode contribuir na busca de solução adequada
para a gestão destes resíduos.
Avaliou-se, através da aplicação com adaptação do método MAIS, desenvolvido
por BORK (2015), a transformação de quatro biomassas resultantes do manejo
agropecuário, para geração de biocarvão, usado como corretor de solos degradados.
Observou-se que uma determinada biomassa – a cama de frango – segundo a
avaliação é a mais sustentável (IS = 4,12), porém o resultado não pode ser considerado
apenas sob o ponto de vista do índice de sustentabilidade (resultado final), sendo
necessário ter uma visão sistêmica do produto, pois nem todos os índices relativos foram
vencedores na avaliação em comparação com a vinhaça de cana (IS = 2,89).
É preciso realizar mais pesquisas sobre pirólise de biomassa para se determinar
quantos e quais seriam os indicadores ideais a serem usados na avaliação pelo método
MAIS e é desejável aplicar este método a outros processos e produtos para verificar a sua
eficácia.
Palavras-chave: Biomassa, pirólise, biocarvão, método MAIS, índice de sustentabilidade
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ABSTRACT
The Earth has been changing by anthropogenic activities, with that comes the need
to develop strategies to reduce global climate change, by reducing the generation of
greenhouse gases (GHG), renewable energy generation climate neutral and atmospheric
free carbon sequestration .
Waste resulting from agricultural management and livestock are raised in large
volume. Improper disposal of these wastes contributes to the generation of greenhouse
gases. Currently various processes such as composting, anaerobic digestion, enzymatic
hydrolysis and combustion can be used for the proper disposal of such waste.
Adequately dispose such waste and reduce greenhouse gas emissions, sequester
atmospheric carbon, generate biofuels, is very important. In this sense the pyrolysis of
agricultural biomass is a technology that can help in the search for appropriate solution for
the management of these wastes.
It has been evaluated, by applying with adaptations the MAIS method, developed
by BORK (2015), the transformation of four biomass resulting from agricultural
management, to generate biochar, used as degraded soils broker.
It was observed that a particular biomass, poultry litter, according to the assessment
is the most sustainable (IS = 4,12), but the result cannot be considered only from the point
of view of sustainability index (final result), is I need to take a systemic view of the
product, because not all relatives indeces were winners in the evaluation compared with the
cane vinasse (IS = 2,89).
It needs to do more research on pyrolysis of biomass to determine how many and what
would be the ideal indicators for use in the assessment under the MAIS method and we
want to apply this method in other processes and products to verify their effectiveness.
Keywords: Biomass, pyrolysis, biochar, MAIS method, sustainability index
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1. Introdução

Este trabalho teve sua origem em 2012, quando a empresa SPPT (Pesquisas
Tecnológicas LTDA), situada em Mogi Mirim, SP, juntamente com o SENAI (Serviço
Nacional da Indústria), estabeleceram uma parceria dentro do Edital Inovação São Paulo.
Dentro deste edital a empresa teve o apoio técnico e financeiro do SENAI para
desenvolvimento do projeto intitulado “Implantação de planta piloto para transformação de
resíduos orgânicos através da tecnologia de Conversão de Baixa Temperatura (CBT)”
processo este que recebeu o número 087920-020-01 e foi executado no periodo de
12/12/2011 a 22/11/2013. Entende-se que o apoio do SENAI a esse projeto resulta da
percepção da importancia de desenvolver tecnologia nacional para transformação,
recuperação energética e valorização de resíduos agroindustriais. Nesse sentido, a
tecnologia de Conversão de Baixa Temperatura ou Pirólise Convencional de Baixa
Temperatura é uma importante rota tecnológica nesta direção. O projeto teve pleno êxito e
culminou com o depósito de um pedido de patente de copropriedade entre as partes,
intitulado “Equipamento reator cilíndrico com mola extratora para processamento térmico
de materiais orgânicos e inorgânicos e processos térmicos de tratamento de materiais
orgânicos e inorgânicos mediante emprego de equipamento reator cilíndrico com mola
extratora”. O autor desta dissertação atuou como coordenador do projeto pelo SENAI e é
co-autor deste pedido de patente.

1.1.Motivação
Esta dissertação visa dar mais uma contribuição a este processo através do domínio
e apliacação da Metodogia de Avaliação do Índice de Sustentabilidade desenvolvida por
Bork (2015) ao processo de pirólise de resíduos agroindustriais. A motivação deste
desenvolvimento é disponibilizar uma ferramento que permita a abordagem integral da
transformação de resíduos orgânicos pela rota termoquímica de pirólise, permitindo
estabelecer um Índice de Sustentabilidade (IS) que expressa numericamente os impactos
tecnológicos, ambientais, econômicos e sociais decorrentes aplicação de um dos principais
produtos desta tecnologia que é o biocarvão, denominação utilizada para designar o
carvão obtido através da pirólise de biomassa quando o mesmo é usado para fins agrícolas,
especialmente como corretor de solos e fertilizante de liberação lenta (LEHMANN, 2012).
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O desenvolvimento e aplicação da metodologia proposta terão como plano de fundo
dois casos: a transformação de dejetos de animais de produção. Neste caso será avaliado a
pirólise de cama de frango, substrato depositado no chão na criação de aves de corte e a
pirólise de dejetos de galinhas poedeiras criadas em gaiolas, bem como a transformação de
resíduos agroindustriais. Neste caso foi avaliada a pirólise da torta de filtro e da vinhaça,
resíduos orgânicos gerados no setor sucroalcoleeiro.

1.2. Justificativa
Os recursos minerais são solicitados de forma crescente, assim como água, energia
e terras para agricultura, pecuária e produção de biocombustíveis. Consequentemente, cada
vez mais são gerados resíduos. A Terra vem sofrendo alterações pelas ações
antropogênicas. O aumento da concentração de Gases de Efeito Estufa (GEE) e
consequente desequilíbrio do aquecimento global coloca em risco a sobrevivência dos
seres vivos e é evidenciada pelo aumento médio da temperatura do ar e dos oceanos,
derretimento das calotas polares, e o aumento do nível médio dos oceanos (IPCC, 2007).
Resíduos sólidos, orgânicos ou inorgânicos, em geral, são destinados ao descarte de
forma inadequada. A disposição imprópria destes resíduos contribui com o aumento da
emissão de gases do efeito estufa, e acarreta problemas ambientais. É preciso buscar
soluções para a questão da produção e do volume dos resíduos orgânicos gerados na
agropecuária e nos processos industriais. Atualmente vários processos, como a
compostagem, biodigestão anaeróbica, calcinação, hidrólise enzimática e incineração,
podem ser usados para a destinação adequada destes resíduos (LIMA JUNIOR &
MENEZES, 2013). A pirólise é uma tecnologia que também pode contribuir na busca de
soluções técnica, econômica e ambientalmente adequadas para a questão dos resíduos
(ALMEIDA, 2015; GAUNT & LEHMANN, 2008; DEMIRBAS et al., 2009). É
importante desenvolver ferramentas que permitam quantificar os impactos da adoção da
tecnologia de pirólise para transformação de resíduos orgânicos e o grau de
sustentabilidade dos produtos decorrebntes desta prática.
É nesse contexto que se destaca a importância da aplicação da Metodogia de
Avaliação do Índice de Sustentabilidade desenvolvida por Bork (2015), pois ela vibiliza a
determinação do índice de sustentabilidade de processos diversos, podendo aferir possíveis
consequências “não intencionais” da transformação das biomassas em biocarvão, através
da pirólise convencional. Dito de outra forma, seria indesejável ter um sistema emitindo
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mais gases do efeito estufa do que sequestrando, ou consumindo mais energia do que
gerando (FRISCHTAK, 2009).

1.3. Objetivos

O principal objetivo dessa dissertação é apresentar uma avaliação do Biocarvão ou
“Biochar”, resultado da pirólise de biomassas agrícolas, segundo o método MAIS proposto
por BORK, 2015, com a determinação de um Índice de Sustentabilidade baseado nos
impactos tecnológicos, econômicos, ambientais e sociais decorrentes do emprego desta
tecnologia.
Como objetivos secundários tem-se, em primeira instância, a avaliação de quais
seriam os fatores mais relevantes e influentes na aplicação da tecnologia da pirólise e no
produto dela proveniente – no caso o biocarvão – frente às práticas usuais empregadas no
manejo das biomassas em questão nessa pesquisa.
Em segunda instância, pretende-se avaliar os resultados obtidos através da
aplicação do método MAIS aplicado aos biocarvões provenientes dos animais de produção
(dejeto de galinha poedeira e da cama de frango), em comparação com aqueles obtidos na
aferição dos resíduos agroindustriais do setor sucroalcooleiro (torta de filtro de cana e
vinhaça de cana).
Por último, avaliar-se-á a eficácia da reciclagem de fertilizantes pelas distintas rotas
tecnológicas.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. A tecnologia da pirólise

O processo de pirólise é um processo termoquímico de decomposição de biomassas
orgânicas com ausência do O2 do ar atmosférico na faixa de temperatura de 380° a 450°C,
catalisado por elementos inorgânicos presentes na matéria-prima, no qual as ligações
heterogêneas C-H; C-N; C-O e C-S são preferencialmente rompidas e as ligações C-C são
mantidas, levando a produção de carvão, óleo, extratos aquosos e gases não condensáveis.
A pirólise convencional refere-se ao processo com tempo de residência, o qual
compreende todo o tempo em que a biomassa permanece no reator por numa faixa de
tempo que varia entre 15 a 60 minutos. Ela é realizada em pressão atmosférica padrão,
caracterizando-se pela flexibilidade operacional, permitindo operar com biomassas de
diferentes granulometrias, desde materiais pulverizados até partículas com dimensões da
ordem de 5 cm e variações no teor de umidade e densidade aparente da matéria-prima a ser
transformada. O percentual e a composição química dos produtos da pirólise dependem da
matéria-prima processada e das condições de processo (SANTOS, 2013; GEORGES,
2011).
Esta tecnologia permite transformar inúmeros tipos de biomassas e proporciona a
recuperação energética e valorização de resíduos orgânicos, tendo aplicação nos segmentos
da Agricultura de Baixo Carbono, da Química Fina de Base Natural, da Siderurgia Verde e
Energia Renovável, conforme representado na Figura 1 (SOARES, 2012 e 2013). Dentre
estes resíduos podem ser citados: dejetos de animais de produção (suínos, bovinos, aves)
lodo de esgoto sanitário, vinhaça e torta de filtro de cana, tortas e farelos residuais da
indústria de biodiesel, resíduos de reflorestamento e agroindustriais, lamas de perfuração e
borras de petróleo. A linha de aplicação dos produtos da pirólise depende essencialmente
da natureza da biomassa precursora (SANTOS, 2013; SILVA, 2013).
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Energia Renovável
Palha e Bagaço de Cana
Tortas e Farelos Resíduais do Biodiesel
Borra de Petróleo
Lama de Perfuração

Siderurgia Verde

Syngas
Biodiesel
Óleo combustível de baixo
enxofre
Biomassa Torrefada

Briquete de carvão - Aço verde,
churrascarias, pizzarias e residência

Resíduos Agrícolas Lignocelulósicos
Resíduos de Reflorestamento

Química Fina

Tra
n

Pneus Inservíveis
Resíduos Plásticos
Borra de Café

Negro de Fumo
Solvente de borracha
Carvão ativado
Ácido palmítico
Químicos da biomassa (pesticidas, conservantes)

Agropecuária de Baixa
Emissão de Carbono

Torta de Filtro / Vinhaça
Lodo de Esgoto
Dejeto Bovino
Dejeto Suíno
Cama de Frango
Casca de Arroz
Matéria Orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos

Biochar (condicionador de solos, fertilizante
de liberação lenta e agente de sequestro de
carbono)
Extrato aquoso (fertilizante e nematocida)

Figura 1 – Aplicações da tecnologia de Pirólise – Estudo realizado pela SPPT
Pesquisas Tecnológicas, empresa situada em Mogi Mirim, interior paulista.
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2.2. Aspectos econômicos, ambientais e sociais da tecnologia da
pirólise
Existe uma necessidade urgente de se desenvolver estratégias para reduzir os
efeitos da mudança climática global. As abordagens mais promissoras para redução das
emissões de gases do efeito estufa, geralmente incluem a geração de energia de fontes
renováveis climaticamente neutras (ROBERTS et al., 2009).
Entre elas destaca-se a pirólise convencional de biomassas, que resulta em um
biocarvão, o qual pode ser aplicado em solos degradados melhorando sua fertilidade,
estrutura, nutrientes disponíveis, bem como sua capacidade de retenção de água
(THOMAZINI, 2012). A pirólise também se caracteriza por ser um mecanismo de longo
termo de armazenamento de carbono no solo, pois biomassas carbonizadas em processos
pirolíticos estabilizam o C (carbono) que foi absorvido pelas culturas. Na pirólise
convencional de biomassas, além da produção do biocarvão também são produzidos
bioóleos (combustível renovável), extratos aquosos e gases combustíveis não
condensáveis. Esta última corrente, em geral é queimada no próprio processo de pirólise
para gerar o calor requerido pelo processo. A produção sustentável de biocarvão, com a
posterior aplicação em solos degradados, pode sequestrar C da atmosfera gerando,
também, energia.
O biocarvão é um condicionador de solos, pois modifica suas propriedades físicas,
químicas e biológicas tornando-o mais fértil. O carvão tem ação recalcitrante no solo. O
carvão é muito mais estável que a matéria orgânica precursora, pois é mais resistente à
oxidação térmica, química e a foto-oxidação e também apresenta maior resistência à
degradação microbiana no solo. Partículas pequenas de carvão, com dimensão menor que
2mm, demandarão 50 anos para se degradar. Partículas um pouco maiores, com dimensão
da ordem de 2mm demandarão de 50 a 100 anos para se degradar. Para partículas maiores
este tempo de degradação poderá se estender para séculos ou milênios.
Por outro lado, o tempo de decomposição da matéria orgânica precursora varia de
meses a um ano. Estas características fazem com que a tecnologia de incorporação de
biocarvão ao solo seja reconhecida como um mecanismo de sequestro de carbono
(REZENDE, 2011). O impacto da tecnologia de pirólise na agricultura e meio ambiente
tem sido reconhecido de forma cada vez mais pronunciada pela comunidade científica
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como uma alternativa para mitigação de emissões de gases de efeito estufa, podendo a
tecnologia ser empregada para fixação de carbono no solo (CERMANSKI, 2015).
A figura 2 apresenta algumas questões relacionadas à busca de sustentabilidade na
transformação de resíduos orgânicos abordando aspectos financeiros, ambientais e sociais
conforme estudos elaborados pela SPPT Pesquisas Tecnológicas LTDA (SOARES, 2013).
Alguns destes temas serão analisados no presente trabalho.

Questões do Mundo Moderno
Aspecto

Problemas

Soluções
Redução de custos
operacionais.

Redução de custo de capital

Financeiro

Alcançar
Viabilidade
Econômica

Logística eficiente.

Produtos de valor econômico.

Aquecimento
Global

Ambiental

Social

Poluição

Incentivo à geração de energia
renovável
Sequestro de carbono
Menor geração de resíduos,
reutilização, reciclagem,
tratamento e recuperação
energética dos resíduos.

Impacto da Tecnologia de Pirólise da SPPT
Não utiliza insumos químicos e combustíveis.
Processo energeticamente autosuficiente.
Plantas de operação contínua.
Mão de obra reduzida.
Compostagem: 1 a 4 meses
Biodigestão: 15 a 30 dias
Pirólise:
1 hora
Plantas localizada na fonte geradora do resíduo.
Produtos transportáveis (carvão e óleo).
Redução de massa dos produtos finais ( ≈ 20%).
Plantas modulares de 10 a 100 t/dia.
Carvão agrícola (condicionador de solo e fertilizante de
liberação lenta).
Carvão siderúrgico.
Óleo combustível.
Produtos de química fina (refino do óleo).
Gás de síntese.
Geração de energia a partir de resíduos agro-industriais.
Seqüestro de carbono (carvão agrícola).
Redução de emissão de N2O (carvão agrícola).
Retenção de metais pesados.
Destruição de pesticidas, hormônios, antibióticos, dioxinas
e furanos. (lodo de esgoto sanitário)
Não há geração de efluentes.
Carvão agrícola: Aumento da Capacidade de Troca
Catiônica (CTC), da Capacidade de Retenção de Água
(CRA) e do pH de solos ácidos.

Recuperação
de Solos
Degradados

Prática de agricultura
sustentável.

Emprego

Apoio à pequena empresa.

Incentivo a reciclagem e reutilização de resíduos.

Pandemias e
Epidemias

Tratamento de resíduos.

Eliminação de agentes patogênicos

Escassez de
Alimentos e
Fertilizantes
Escassez de
Água

Aumento da produtividade
agrícola.
Uso de fertilizantes naturais em
substituição aos químicos.
Reuso.
Adoção de tecnologias com
menor demanda.

Carvão agrícola substituto de fertilizante químico obtido
de combustíveis fósseis.
Não utiliza água.
Evolução da tecnologia: produção de carvão ativado para
tratamento de água.

Figura 2 - Questões do Mundo Moderno – Estudo realizado pela SPPT Pesquisas
Tecnológicas, empresa situada em Mogi Mirim, interior paulista.
Diante do exposto, é possível afirma que o biocarvão, resultado da pirólise
convencional das quatro biomassas anteriormente mencionadas, se aplicado em solos
degradados, oferece uma alternativa promissora – ainda que em potencial – para reverter
de efeitos relacionados à mudança climática e a geração de energia renovável através de
fontes climaticamente neutras (EID et al., 1998; REZENDE, 2011).
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2.3. Aspectos tecnológicos da tecnologia da pirólise

A seguir serão discutidas algumas características da tecnologia desenvolvida na
parceria SPPT Pesquisas Tecnológicas LTDA e SENAI - Serviço Nacional da Indústria,
dentro do edital Inovação 2011 quando foi desenvolvido o projeto intitulado “Implantação
de planta piloto para transformação de resíduos orgânicos através da tecnologia de
Conversão de Baixa Temperatura (CBT)” processo este que recebeu o número 087920020-01 e foi executado no periodo de 12/12/2011 a 22/11/2013 e será apresentado um
breve descritivo da empresa que sediou este desenvolvimento.

a) A empresa SPPT Pesquisas Tecnológicas LTDA e a parceria SPPT - SENAI
A SPPT Pesquisa e Tecnologia LTDA, foi fundada em 2009, instalada em Mogi
Mirim, SP, e tem por objetivo a pesquisa e a implantação industrial de tecnologias voltadas
à transformação, recuperação energética e valorização de biomassas baseada em processos
termoquímicos
A empresa desenvolve tecnologia de pirólise convencional de biomassas (450ºC x
30 minutos x pressão atmosférica) que tem aplicação nos segmentos: agricultura
sustentável de baixo carbono, geração de produtos químicos de base natural, siderurgia
verde e geração de energia renovável. Os depósitos de pedido de patente dos equipamentos
e dos processos desenvolvidos foram realizados em nível nacional e internacional. Os
trabalhos desenvolvidos pela SPPT tiveram o apoio do CNPq, da Fapesp e do SENAI
Inovação SP.
Atualmente a SPPT está implantando o primeiro projeto industrial que se destina à
pirólise de pneus inservíveis que gera os produtos: Negro de Fumo Ecológico (NFE), que
retorna ao processo de produção de artefatos de borracha e Condensado de Pirólise de
Pneus (CPP), que é um combustível renovável e também pode ser valorizado através do
aproveitamento químico.
A SPPT trabalha também com muita ênfase no desenvolvimento de uma
agropecuária sustentável. A empresa entende que o processo de pirólise tem muito a
contribuir para: controle sanitário na pecuária; a recuperação de solos e pastagens
degradadas; a agregação de eficiência e vantagens financeiras na reciclagem de
fertilizantes e mitigação de mudanças climáticas (seqüestro de carbono pela incorporação
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de biocarvões ao solo). Nos projetos que envolvem a utilização dos produtos da pirólise na
agricultura sustentável, a SPPT possui cooperações, parcerias, prestações de serviço com
instituições de renome como a ESALQ-USP, EMBRAPA, IAC – Instituto Agronômico de
Campinas e diversas Universidades Federais (UFMT, UFPR, UFSC, UFV, UFES, UFCG)
que estão envolvidos no desenvolvimento e aplicação dos produtos.
A figura 3 mostra o reator de pirólise piloto da SPPT e a figura 4 mostra o reator
desenvolvido dentro da parceria SPPT – SENAI que permitiu o desenvolvimento industrial
desta tecnologia. O depósito do pedido de patente do reator e respective processo de
pirólise foi realizado conjuntamente pela SPPT e SENAI. Na planta piloto foi testada no
processamento de serragem, cama de frango, pneus inservíveis picados, resíduos de
reflorestamento, torta de filtro de cana, dejeto suíno, casca de arroz, capulho de algodão, e
caroço de açaí (para produção de carvão ativado). Na planta industrial primeiramente foi
ajustado o processo de torrefação de casca de arroz (substrato para produção de mudas).
Num segundo momento a máquina foi ajustada para secagem e pirólise de torta de filtro de
cana. Atualmente, o reator está sendo posto em produção no processo de pirólise de pneus
inservíveis.

Óleo

Direção do
fluxo de sólidos

Resíduo
Orgânico

Carvão

Figura 3 - Reator de pirólise piloto da SPPT Pesquisas Tecnológicas LTDA
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Figura 4 - Reator densenvolvido dentro da parceria SPPT – SENAI (Edital Inovação
2012) que permitiu o desenvolvimento da tecnologia de pirólise contínua de
biomassas.

Uma vez apresentada a SPPT, bem como a tecnologia por ela desenvolvida,
é necessário proceder a uma avaliação técnica da rota termoquímica de pirólise para
transformação de resíduos orgânicos, considerando o regime de operação, seja por batelada
ou contínuo, bem como suas consequências. É preciso também fazer um o balanço
energético, incluindo a avaliação da energia requerida para o aquecimento do reator, a
infraestrutura e o espaço físico requerido para implantação da tecnologia e, por último, a
capacidade operacional máxima da tecnologia avaliada.

b) Considerações sobre o regime de operação (batelada ou contínuo) e suas
conseqüências.
A figura 5 apresenta o esquema do reator desenvolvido na parceria SPPT –
SENAI que é provido de dois sistemas de aquecimento:
• Por condução, pela passagem de gás de combustão pela jaqueta externa
(aquecimento indireto);
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• Por convecção, pela passagem direta de ar quente pelo interior do berço, em sentido
cocorrente e contracorrente à massa de alimentação a ser seca (janelas 1 e 2
respectivamente).
O equipamento em questão pode ser montado e ajustado para o processo de
secagem, torrefação ou pirólise. Para mudar do processo de pirólise para o processo de
secagem ou torrefação é preciso fazer algumas alterações de configuração e instalação de
equipamentos complementares, por exemplo:
• Inversão do sentido de passagem de gás de combustão pela jaqueta;
• Instalação de um recuperador de calor antes do lavador de gases e injeção de ar
quente para aquecimento e arraste do vapor (janelas 1 e 2);
• Dimensionamento do ciclone e principalmente do lavador de gases (sistema de
tiragem) para o processo de secagem.
Uma característica fundamental deste reator é operar em regime contínuo. Desta
forma no reator desenvolvido na parceria SPPT/SENAI o calor requerido pelo processo é
provido pela queima dos gases combustíveis não condensáveis gerados no processo. Esta
característica confere alta capacidade produtiva ao equipamento e também eficiência
energética, itens fundamentais de serem considerados numa avaliação da sustentabilidade
do processo de pirólise.
Saída de
vapores
e gases

Saída de
Entrada
gás de
de
matéria-prima combustão

Entrada de
gás de
combustão

2
T
3
T

1
T
Janela 1

Janela 2

Sentido de deslocamento do
produto sólido

Saída de
produto sólido

Figura 5 - Esquema do reator horizontal desenvolvido na parceria SPPT – SENAI
para processamento termoquímico de biomassas
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c) Considerações sobre o balanço energético incluindo a energia requerida para
o aquecimento do reator.
Um ponto fundamental a ser destacado em relação ao reator desenvolvido pela
parceria SPPT/SENAI é a fonte de energia térmica.
No processo de secagem, o equipamento é projetado para operar com combustível
biomassa que pode ser, por exemplo, briquete, maravalha, serragem, cavaco de madeira. O
gás de combustão é passado pela jaqueta externa. Portanto, flutuações no teor de umidade
da biomassa combustível não trazem influência direta no processo de secagem, ou seja, a
umidade contida na biomassa e no gás de combustão nunca será incorporada ao produto
em processo o que é uma vantagem do aquecimento indireto. O calor contido no gás de
combustão que deixa a jaqueta externa do reator é recuperado num trocador de calor e
aplicado para pré-aquecimento de corrente de ar de arraste de vapor (aquecimento direto).
No processo de pirólise, o equipamento é projetado para operar com combustível
biomassa acrescida dos Gases Combustíveis Não Condensáveis (GNC) gerados no
processo de pirólise. Da mesma forma que na secagem, o calor residual associado à
corrente de gás de combustão que deixa a jaqueta de aquecimento pode ser recuperado, por
exemplo, no processo de secagem.
O equipamento, atualmente instalado na SPPT, utiliza como combustível de partida
e chama-piloto Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). A utilização de GLP somente se justifica
em nível de planta-piloto ou para o processamento industrial de pneus. Para outros casos é
recomendada a utilização de biomassa.

d) Considerações sobre a infra-estrutura e o espaço físico requerido para
implantação da tecnologia
Um ponto importante de ser considerado na avaliação do grau de sustentabilidade
de uma tecnologia empregada para a transformação de biomassa é o espaço físico
requerido para a implantação da planta de processamento. A figura 6 apresenta um layout
das máquinas requeridas para a implantação das tecnologias de secagem e pirólise de
biomassa. O processo de pirólise é uma operação industrial que requer área para
implantação dos equipamentos muito menor comparado com outras tecnologias tais como
a compostagem.
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6,00

15,00

Armazenamento de Óleo

Secador

13,20

Gás de
combustão

Reator
de
Pirólise

Queima
Biomassa

Biomassa
úmida

Queima
GNC,
Bio-óleo,
Biomassa

Biochar

Castelo
de Água

6,80

Água

Lavador
de
gases Ciclone

Biomassa
seca

20,00

Gás de combustão
Recuperador de
calor

Torre de
Resfriamento
Compressor
de ar

Figura 6 - Layout Esquemático da Planta de Secagem e Pirólise – Tecnologia SPPT SENAI

e) Considerações sobre a capacidade operacional máxima que a tecnologia
atinge.
Um aspecto técnico muito importante a ser avaliado na definição de uma tecnologia
industrial relacionada ao processamento de biomassa é a capacidade desta tecnologia
atender ao processamento de grandes volumes de residuos de biomassas que caracterizam a
maioria dos segmentos agroindustriais. A tecnologia desenvolvida na parceria SPPT –
SENAI atende a este quesito. A figura 7 apresenta o escalonamento industrial da
tecnologia. A planta piloto tinha uma capacidade de produção de 2t/dia e hoje, a primeira
planta industrial tem capacidade para 10t/dia. Esta tecnologia permite construir máquinas
com capacidade de até 60t/dia. Estes são números típicos e valores específicos,
dependentes da matéria-prima e do processo em questão.
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1760

12000

Modelo 3
60 t/dia

1320

9000

880

6000

Modelo 1
10 t/dia

Modelo 2
30 t/dia

Primeira Planta
Industrial da SPPT:
Pneus Inservíveis

556

4019

Piloto
2 t/dia

Figura 7 - Escalonamento industrial da tecnologia de pirólise SPPT - SENAI

2.4. Ferramentas para avaliação da sustentabilidade

Considerando que um dos objetivos primordiais desse trabalho se cumpre através
da aplicação da ferrramenta de avaliação de sustentabilidade criada por Bork, faz-se
necessário discutir a importância que esse tipo de recurso apresenta no cenário atual. As
considerações feitas a seguir, a partir da bibliografia pertinente ao tema, visa dar
visibilidade ao contexto maior no qual a iniciativa de Bork se insere.
Em seu trabalho sobre Avaliação da sustentabilidade: componentes básicos de uma
abordagem prática, Gibson (2006) sugere que a contemporaneidade exige de imediato
uma preparação para a adoção abrangente e a aplicação mais coerente dos requisitos e
processos para avaliação de sustentabilidade. Os últimos anos trouxeram muitas
experiências com as formas de avaliação de sustentabilidade; em junho de 2006 o Google
reportou mais de 26 milhões de sites que citam o termo em centenas de iniciativas
distintas. Muitos esforços de avaliação da sustentabilidade são realizados para identificar
indicadores adequados na construção de cenários, o mapeamento da comunidade, as
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avaliações multicritério, os ciclos de vida e fluxo de análises, e uma série de outras
ferramentas para auxiliar a tomada de decisão em circunstâncias complexas. Os processos
de avaliação da sustentabilidade devem impulsionar os decisores a dar séria atenção para
os requisitos de sustentabilidade, os quais devem aplicar critérios de decisão que
estabeleçam e cumpram os requisitos fundamentais para o progresso da sustentabilidade.
Processos de avaliação de sustentabilidade devem fornecer os meios de especificar os
critérios de decisão sobre a sustentabilidade e as regras do trade-off para contextos
específicos, através de escolhas informadas pelas partes interessadas. Nestes processos de
avaliação há a necessidade do auxílio de especialistas em determinadas áreas, porém, estes
especialistas, no entanto, precisam ter um olhar para além da sua experiência e articular
para reconhecer implicações mais amplas.
Ness et al., 2007 sugeriu um quadro para classificar os métodos de avaliação da
sustentabilidade, o qual se baseia em três categorias principais:
1) Indicadores e índices, que são subdivididas em integrados e não integrados;
2) Ferramentas de avaliação relacionadas com o produto com o foco no fluxo de
materiais e / ou de energia de um produto ou serviço a partir de uma perspectiva de ciclo
de vida;
3) Avaliação integrada, que são um conjunto de ferramentas geralmente focada na
mudança de política ou a implementação do projeto.
A primeira grande área da divisão das ferramentas de avaliação de sustentabilidade
consiste em indicadores e índices. Os indicadores são medidas simples, na maioria das
vezes quantitativa que representam um estado de desenvolvimento econômico, social e
ambiental em uma região. Quando os indicadores são agregados, de alguma maneira, a
medida resultante é um índice.
•

Indicadores não integrados. Um exemplo de indicadores não integrados é o
Environmental Pressure Indicators (EPIs), desenvolvido pelo Serviço de
Estatística das Comunidades Europeias (Eurostat).

•

Indicadores de fluxo regionais. Análise dos fluxos de materiais e de energia
permite uma visão geral da estrutura de fluxos de recursos e identificação de
ineficiências dentro de um sistema. Tais estudos podem ser utilizados tanto
para a reconstrução de fluxos históricos e das emissões e para o apoio a
previsão e decisão, tendo como exemplo a Análise de Fluxo de Materiais
(AFM).
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•

Indicadores integrados e índices: existem inúmeras tentativas de ir além e
combinar diferentes dimensões da natureza da sociedade em um indicador ou
índice, tal como o Produto Interno Bruto (PIB), frequentemente usado como
medidas de bem-estar humano em geral.

De acordo com Ness et al., 2007, o segundo grupo consiste em ferramentas
relacionadas com o produto e que se concentram em fluxos da produção e consumo de
bens e serviços. Eles avaliam a utilização dos recursos e os impactos ambientais ao longo
da cadeia de produção ou através do ciclo de vida de um produto (do berço ao túmulo).
•

ACV Avaliação do Ciclo de Vida tem sido utilizado em diferentes formas para
avaliar os impactos ambientais de um produto ou um serviço em todo o seu
ciclo de vida. É uma abordagem que analisa a pressão real e potencial que um
produto tem sobre o meio ambiente durante a aquisição de matéria-prima,
processo de produção, utilização e eliminação do produto (Nesset al., 2007
apud, Lindfors, 1995).

•

Ciclo de Vida de Custeio (CVC) é uma abordagem econômica e em princípio
não está associado com custos ambientais, mas os custos em geral.

•

Análise de fluxo de material e produto. Análise dos fluxos de materiais e
substâncias também é usada para sistemas de produtos. Esta análise considera
todos os fluxos de materiais ligados a um determinado produto ou um serviço.

•

Análise de energia do produto. A análise de energia do produto mede a energia
que é necessária para a fabricação de um produto ou de um serviço (Ness et al.,
2007 apud Herendeen, 2004). Ele inclui tanto os fluxos de energia diretos e
indiretos.

As ferramentas do terceiro grupo são ferramentas de avaliação integrada; elas são
usadas para apoiar decisões relacionadas com uma política ou um projeto em uma região
específica (Ness et al., 2007).
•

Modelagem Conceitual e Dinâmica de Sistemas. Análise de Modelagem
Conceitual qualitativa (causais) indica relacionamentos e muitas vezes faz uso
de stocks e de fluxos, diagramas fluxogramas, diagramas de loops ou causais.
Dinâmica de Sistemas refere-se a "construção de modelos computacionais de
situações problemáticas complexas e, em seguida, experimentando e
estudando o comportamento destes modelos ao longo do tempo" (Ness et al.,
2007 apud,Caulfield e Maj, 2001).
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•

Multi-Criteria Analysis (MCA) é usado para avaliações em situações quando
não estão competindo critérios de avaliação. MCA identifica, em geral, metas
ou objetivos e, em seguida, procura identificar os trade-offs entre eles; o
objetivo final é identificar a melhor política.

•

Análise de risco e análise de incerteza: o risco é definido como "a
possibilidade de que certas perdas e danos ocorrem como resultado de um
evento particular ou de uma série de eventos" (Ness et al., 2007 apud,
Rotmans, 1998).

•

Análise de Vulnerabilidade: avalia a vulnerabilidade dos sistemas homemambiente, juntamente com o objetivo de determinar o quão sensível e
resilientes são os sistemas a mudanças, e como os sistemas são capazes de
lidar com mudanças (Ness et al., 2007 apud, Turner et al., 2003).

•

Análise de Custo Benefício (ACB) é usada para avaliar propostas de
investimento públicas ou privadas através da ponderação dos custos do
projeto em relação aos benefícios esperados.

Avaliação de impacto é um pequeno grupo de ferramentas de previsão utilizadas
para melhorar a base para a elaboração de políticas e processo de aprovação do projeto.
Eles são todos baseados em metodologias que tentam incorporar as preocupações de
diversos grupos de interessados no processo de avaliação.
Singh et al., 2009, aponta que indicadores de sustentabilidade e índice composto
estão cada vez mais reconhecidos como um instrumento útil para a elaboração de políticas
e de comunicação pública na transmissão de informações sobre o desempenho das
empresas em domínios como o ambiente, a economia, a sociedade, ou a melhoria
tecnológica. Há um número de iniciativas de trabalho sobre indicadores para o
desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável tornou-se um
objetivo importante dos decisores políticos na indústria. A principal característica dos
indicadores é a sua capacidade para resumir, se concentrar e condensar a enorme
complexidade do nosso ambiente dinâmico para uma quantidade razoável de informação
significativa (Singh et al., 2009 apud, Godfrey e Todd, 2001). Ao visualizar fenômenos e
destacando as tendências, indicadores simplificam, quantificam, analisam e comunicam as
informações. Há uma necessidade amplamente reconhecida por indivíduos, organizações e
sociedades de encontrar modelos, métricas e ferramentas para articular a medida que, e as
maneiras pelas quais, atividades atuais são insustentáveis. No entanto, antes de desenvolver
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a metodologia e os indicadores é necessária a definição clara dos objetivos políticos no
sentido da sustentabilidade. Esta parece ser ainda mais difícil, já que na maioria dos casos,
o desenvolvimento de indicadores foi iniciado enquanto ainda existem argumentos sobre o
que constitui um desenvolvimento sustentável. As métricas não devem ser misturadas com
as ferramentas e conceitos, mas definir o quadro e operar como métricas e loops de
feedback para o processo.
Há duas metodologias distintas que podem ser encontrados para Avaliação de
Sustentabilidade. Economistas usam método de agregação monetária, ao passo que os
cientistas e pesquisadores de outras disciplinas preferem usar indicadores físicos (Singh et
al., 2009). Quanto aos índices compostos, criados após a definição dos indicadores, Singh
et al., indica que os componentes que fazem parte do índice composto necessitam ser
determinados com base na teoria, a análise empírica, o pragmatismo ou apelo intuitivo, ou
alguma combinação destes. A construção de indicadores (compostos) envolve fazer
escolhas. Isto introduz questões de incerteza, como seleção de dados, a imprecisão dos
dados, métodos de imputação de dados, normalização de dados, esquemas de ponderação,
os valores dos pesos e métodos de agregação. Os indicadores compostos são baseados em
sub-indicadores que não têm unidade significativa de medida comum e não há nenhuma
maneira óbvia de ponderação desses sub-indicadores. Faz-se necessário à seleção de subindicadores. Sub-indicadores são relevantes para o fenômeno a ser medido. Após esta etapa
sugere-se a avaliação da qualidade dos dados. Em caso de lacunas de dados, métodos
alternativos podem ser aplicados, por exemplo, correlação e séries temporais, procedendo
então às seguintes etapas:
•

Avaliaçãodas relações entre os sub-indicadores.

•

A normalização e ponderação dos indicadores.

•

Testes para robustez e sensibilidade.

2.5. Mapas concetuais como ferramenta de estruturação de problemas
Como será possível observar adiante, a confecção de mapas cognitivos e
conceituais é um importante recurso utilizado na metodologia borkiana aqui aplicada.
Diante disso, cumpre fazer uma discussão prévia, apresentando o funcionamento,
aplicabilidade e especificidades desse tipo de abordagem.
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a ) Mapas Cognitivos

O termo mapeamento cognitivo é utilizado para descrever a tarefa de mapear o
pensamento de uma pessoa sobre um problema ou questão. EDEN (2004), em seu trabalho
“Analisando os Mapas Cognitivos para ajudar a estruturar questões ou problemas”,
descreve mapas cognitivos como uma estrutura hierárquica que é, na maioria das vezes,
estruturada sob a forma de um gráfico com declarações do tipo “meta”, no topo da
hierarquia. Um mapa cognitivo é a representação do pensamento sobre um problema que
decorre do processo de mapeamento. Para fins de representação, um mapa cognitivo é
geralmente desenhado como peças curtas de texto ligadas com setas unidirecionais. No
caso geral, uma declaração na cauda de uma seta é intencionada para causar, ou
influenciar, a declaração na ponta da seta. No mapeamento cognitivo buscamos identificar
cada declaração (nó) como tendo dois pólos contrastantes. Em mapas cognitivos a
causalidade refere à primeira frase da declaração bipolarpara a primeira frase da segunda
declaração. Normalmente, um nó (ou conceito), que não tem incidência (flechas entrando)
é referido como uma cabeça, e um nó que tem somente setas entrando é referido como uma
cauda. Cabeças geralmente são declarações do tipo objetivo.
Ainda segundo EDEN (2004), Mapas Cognitivos são geralmente obtidos por meio
de entrevistas, e assim eles têm a intenção de representar o mundo subjetivo do
entrevistado. Quando o entrevistador usa mapeamento cognitivo como base para a
estruturação da entrevista e para desenhar a entrevista que se desenrola, em seguida, o
pesquisador operacional, armado com os métodos de análise conhecidos, pode aplicá-los
informalmente ao mapa que se desenvolve no papel. Para entrevistas estruturadas o
número de conceitos será afetado significativamente pela estruturação fornecida pela
própria entrevista, se a estrutura, ou a falta de estrutura, ocorrer na forma de habilidades de
entrevistas pobres ou o entrevistador estiver com uma agenda apertada de perguntas
estruturadas. A abordagem é mais confiável quando se realizam análises com um mapa
acabado, o qual é reconstruído após a entrevista, e passível de análise assistida por
computador. No entanto, o mapeamento e análise realizada durante a entrevista irá fornecer
uma abordagem mais confiável para trazer à tona a questão como visto pelo cliente de
entrevistas dirigidas, que não pode responder de forma eficaz para o material apresentado
em tempo real. O pesquisador operacional está interessado principalmente no mapa como
um modelo que é passível de análise e esta análise deverá informar os futuros trabalhos
sobre a questão e identificar as características do problema que não podem ser
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estabelecidas com segurança sem o modelo e sua análise. Os mapas são destinados, como
uma representação, para chegar perto do problema situado no mundo do entrevistado. O
mapeamento pelo menos obriga o analista a questionar a validade e confiabilidade de suas
conclusões sobre a natureza do problema como ele o entende.
Finalmente, Mapeamento Cognitivo é uma técnica de modelagem formal com
regras para o seu desenvolvimento, que propõe uma compreensão de como os seres
humanos ”fazem sentido do seu mundo”, buscando para gerenciar e controlar. Este foco na
busca de gerenciar e controlar é o que dá valor ao mapeamento cognitivo em atividade de
pesquisa operacional. Este foco na resolução de problemas e sua posterior ação faz com
que seja adequado para "estruturar o problema" e na descoberta de soluções.

b ) Mapas Conceituais

NOVAK et al., 2008, indica que mapas conceituais foram desenvolvidos em 1972 em
seu curso do programa de pesquisa da Universidade de Cornell, onde ele procurou
acompanhar e entender as mudanças no conhecimento das crianças sobre ciência. Além da
necessidade de encontrar uma maneira melhor para representar a compreensão conceitual
das crianças surgiu a idéia de representar o conhecimento das crianças sob a forma de um
mapa conceitual, o que, de alguma forma possui uma raiz em mapas cognitivos. Assim
nasceu uma nova ferramenta não só para uso em pesquisa, mas também para muitos outros
usos. Os mapas conceituais são ferramentas gráficas para organização e representação do
conhecimento. Eles incluem conceitos, geralmente fechados em círculos ou caixas de
algum tipo, e as relações entre conceitos indicados por uma linha de conexão que liga dois
conceitos. Palavras na linha, referidas como palavras de ligação ou frases de ligação,
especificam a relação entre os dois conceitos.
NOVAK et al., 2008 definiu conceito como uma regularidade percebida em eventos ou
objetos, ou registros de eventos ou objetos, designados por um rótulo.O rótulo para a
maioria dos conceitos é uma palavra, embora, por vezes, usamos símbolos como + ou%, e
às vezes mais de uma palavra é usada. Proposições são afirmações sobre algum objeto ou
evento no universo, quer ocorrendo naturalmente o, quer mediante contrução. As
Proposições contêm dois ou mais conceitos ligados, usando palavras ou frases que ligam
para formar uma declaração significativa. Às vezes, estes são chamados de unidades
semânticas, ou unidades de significado. A Figura 8 mostra um exemplo de um mapa
conceitual que descreve a estrutura de mapas de conceito e ilustra suas características.
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Figura 8 – Mapa conceitual construído usando a ferramenta CmapTools®, adaptado
de NOVAK et al., 2008

Outra característica de mapas conceituais é que os conceitos são representados de
forma hierárquica com os conceitos gerais na parte superior do mapa e os conceitos mais
específicos, menos gerais, organizados hierarquicamente abaixo. A estrutura hierárquica de
um domínio de conhecimento particular também depende do contexto em que o
conhecimento está sendo aplicado ou considerado. Os mapas conceituais também são
eficazes na identificação de ideias válidas e inválidas detidas por alguém e ajudam a
organizar o conhecimento e estruturá-lo, mesmo que a estrutura deve ser construída peça
por peça com pequenas unidades de interação entre conceito e as estruturas proposicionais.
Uma boa maneira de definir o contexto para um mapa conceitual é a construção de
uma questão de foco, ou seja, uma questão que especifica claramente o problema ou o
conceito que o mapa deve ajudar a resolver. Todo mapa responde a uma questão de foco, e
uma boa pergunta foco pode levar a um conceito muito mais rico no mapa. Dado um
domínio selecionado e uma pergunta definida ou problema neste domínio, o próximo passo
é identificar os conceitos-chave que se aplicam a este domínio. Estes conceitos poderiam
ser listados, e em seguida, a partir desta lista gerar uma lista ordenada, estabelecida a partir
do conceito mais inclusivo, mais geral, para este problema específico ou situação, no topo
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da lista e o conceito menos geralna parte inferior da lista. NOVAK et al., 2008 se refere à
lista de conceitos como um “parking lot”, uma vez que esses conceitos são transmitidos
para o mapa, assim determinando onde eles se encaixam. Alguns conceitos podem
permanecer no parking lot com o mapa concluído, se o ensaísta não vê boa conexão para
estes com outros conceitos no mapa. O próximo passo é construir um mapa conceitual
preliminar. Isto pode ser feito por escrito, colocando todos os conceitos escritos em
pequenos papéis, ou de preferência, utilizando ferramentas computacionais. Bons mapas
resultam geralmente de três a muitas revisões. Esta é uma razão por que usar uma
ferramenta computacional é útil. Mapeamento de conceito é uma maneira fácil para
incentivar níveis mais altos de desempenho cognitivo, quando o processo é bem feito. Os
mapas conceituais não são apenas uma ferramenta poderosa para a capturae arquivamento
do conhecimento dos indivíduos, mas também uma ferramenta poderosa para criar novo
conhecimento.
Fica muito claro no trabalho de NOVAK et al., 2008 que uma das aplicações de
mapas conceituais que está crescendo em um ritmo rápido é o seu uso para capturar o
conhecimento "tácito" de especialistas. Especialistas sabem muitas coisas que muitas vezes
eles não conseguem articular bem para os outros. Este conhecimento tácito é adquirido ao
longo de anos de experiência e deriva em parte de atividades do perito que envolve pensar,
sentir e agir.

2.6. Método de avaliação do Índice de Sustentabilidade (MAIS) BORK (2015)
Uma vez apresentado o contexto ao qual conecta-se a iniciativa de Bork, bem
como esclarecida uma parte importante de sua metodologia – a saber, o uso de mapas
conceituais - cumpre apresentar esse estudo realizado em 2015 nesse intituto, o qual se
constitui como uma forma inovadora de avaliação, o qual poderá ser usado por
tomadores de decisão para balizar suas medições e avaliações sobre aspectos
ambientais, econômicos, tecnológicos e sociais dos seus produtos ou processos. Isto
pode ser realizado através da definição de indicadores, tanto qualitativos, quanto
qualitativos, baseados em variáveis do processo, distribuídos de acordo com o aspecto
de sustentabilidade ao qual pertencem, gerando assim um índice de sustentabilidade
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(IS), o qual poderá mensurar, a partir de um padrão de referência, quanto que o produto
ou processo é sustentável e quais variáveis deverão sofrem interferência direta para
melhorar o produto ou processo, tornando-o um produto ou processo de manufatura
sustentável.
A ferramenta proposta por BORK (2015), a qual mensura o índice de
sustentabilidade, realizando a normalização de variáveis de processo, desenvolvendo
indicadores adimensionais, realizando avaliações individuais e em pares em relação aos
impactos nos aspectos relativos aos pilares da sustentabilidade (ambiental, social e
econômico) segue uma tendência de uma nova visão da produção de bens sustentáveis,
obviamente com a adição de novos desafios e dificuldades ao processo ou ao produto de
uma empresa que deseja uma manufatura sustentável. A cultura tradicional de produção
está ficando obsoleta, devido ao indesejável aumento do custo de produção e do
desenvolvimento de tecnologias inovadoras e alternativas robustas (BORK, 2015).
Isto representa um novo paradigma tecnológico para cientistas e engenheiros,
aumentando assim a importância da manufatura sustentável como uma cultura, fator
essencial para um mercado competitivo (GOMES & ALVES, 2007).
Em seu trabalho, BORK (2015), como já se mencionou, para acessar o
conhecimento tácito de especialistas, valeu-se de Mapas Conceituais, transformando-os em
conhecimento explícito, recorreu-se a CTA – Cognitive Task Analysis (Análise de
Atividade Cognitiva), com o objetivo de capturar o que o especialista sabe sobre seu
domínio: seus conceitos, princípios e eventos. O que o profissional tem sobre seu domínio
é crucial para a sua tomada de decisão (CRANDALL et al., 2006).
Indicadores da sustentabilidade e índices compostos são reconhecidos, de forma
crescente, como uma ferramenta de elaboração de políticas empresariais, comunicação
publica transmitindo informação sobre países e performance corporativa em áreas como
meio ambiente, economia, sociedade ou desenvolvimento tecnológico (SINGH et al.,
2009).
A ferramenta metodológica desenvolvida por BORK (2015), para medir o índice de
sustentabilidade de produtos ou processos industriais baseia-se na avaliação de variáveis
do processo ou produto e indicadores, avaliados individualmente e em pares, assim como o
impacto deste produto ou processo nos aspectos ambiental, econômico e social, os quais
são pilares da manufatura sustentável.
A ferramenta MAIS foi desenvolvida seguindo uma sequência metodológica,
sistemas produtivos por meio da geração do Índice de Sustentabilidade (IS) conforme
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mostra a figura 9, a qual tem como objetivo mensurar a sustentabilidade de processos
industriais.

a. Estado da Arte da Sociedade

a.1 Mapas Conceituais

a.2 Comparação com Literatura
relevante publicada

b. Estado da Arte da Sociedade do Processo de Usinagem
utilizando fluído de corte

c. Proposição do Método de Avaliação do Índice de
Sustentabilidade Industrial (MAIS)

d. Experimentos em laboratório

d.1 Materiais e métodos aplicados

d.2 Resultados dos experimentos

e. Aplicação e Resultados do Método
Proposto (MAIS)
Figura 9 - Metodologia de Pesquisa da Ferramenta MAIS adaptado de BORK (2015)
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Cada etapa da sequência metodológica será detalhada a seguir.
a. Estado da Arte da Sociedade.
A aplicação de métodos em apoio à tomada de decisão envolve um processo de
agregação, o qual inclui a seleção de indicadores e procedimentos de normalização e
ponderação, com isso introduz a subjetividade no processo de tomada de decisão (BORK,
2015 apud JANEIRO, 2011).
Para que o estado da arte seja definido é necessária a consulta a especialistas na
área de estudo em questão. Estes especialistas devem expressar o seu conhecimento a
respeito do objeto de estudo por meio de entrevistas, consultas ou reuniões. Bork considera
como especialistas pessoas com reconhecida contribuição científica ou tecnológica sobre o
tema no mercado consumidor, no meio acadêmico, bem como no chão de fábrica. Tais
especialistas devem ter ainda conhecimento profundo a respeito do objeto de estudo,
também do ponto de vista ambiental e social.
A sistemática para extração do conhecimento dos especialistas proposta, são
entrevistas semiestruturadas, a partir de questionário que trata de aspectos relacionados à
sustentabilidade, todos eles relacionados à tomada de decisão sobre o objeto de estudo.
Após as entrevistas, ao analisa-las, é possível identificar as proposições, ou seja,
dois ou mais conceitos combinados para formar uma afirmação, e conceitos subjacentes
aos discursos das entrevistas, com isso eram produzidos Mapas Conceituais que
representavam a rede conceitual do entrevistado a respeito do tema objeto do estudo.
A função dos Mapas neste momento é indicar os conceitos mais relevantes
relacionados ao objeto de estudo no contexto da Manufatura Sustentável.
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a.1 Mapas Conceituais
A construção de Mapas conceituais é a primeira tarefa do ensaísta para aplicar o
método MAIS, neste momento é realizado um levantamento qualitativo dos conceitos
considerados importantes pelos especialistas consultados a respeito do tema objeto do
estudo. Mapas Conceituais são ferramentas usadas para estruturar e representar o
conhecimento tácito dos entrevistados, modelando graficamente o conhecimento sobre o
objeto de estudo, contemplando os aspectos tecnológico, econômico, social e ambiental.
Para a elaboração dos mapas conceituais são necessários cinco passos fundamentais:
i.Seleção do domínio e foco (limites da pesquisa);
ii.Estacionamento de conceitos e organização destes conceitos, ou seja, é necessário
fundamentar bem um conceito antes de inseri-lo no mapa;
iii.Ligação dos conceitos;
iv.Refinamento do mapa – Revisão do mapa;
v. Procura de novas relações e cruzamentos e um novo refinamento do mapa
conceitual.
Durante a preparação do mapa conceitual, faz-se necessário a análise minuciosa do
conteúdo das respostas dos especialistas. Na fase de estruturação dos dados, ao iniciar a
construção dos mapas que representam o conhecimento dos especialistas, é preciso
estruturá-los de modo que eles contenham os conceitos dos especialistas sobre os objetos
de estudo, identifiquem proposições entre os conceitos, frases de ligação e indiquem o
significado técnico das proposições, a descoberta de significado e a representação dos
achados. O Mapa Cognitivo deve conter o conhecimento extraído dos especialistas, com o
conceito mais importante aparecendo no topo e fornecendo o contexto amplo do mapa. O
Outra dimensão a ser considerada para justificar a opção por Mapas Conceituais
tem relação com o contraste entre conhecimento tácito e explícito. O conhecimento tácito é
considerado “subjetivo” e conhecimento explícito é tido como “objetivo”, produto do
pensamento racional e pode ser o resultado de estudos empíricos. Conhecimento explícito
pode ser facilmente mostrado a outros, enquanto que o conhecimento tácito é aquele
construído ao longo da vida, resultado de nossas experiências pessoais, frequentemente não
explicitados (POLYANI, 1996).
No trabalho do BORK (2015), para acessar o conhecimento tácito de especialistas,
por meio de Mapas Conceituais, transformando-os em conhecimento explícito, recorreu-se
a CTA – Cognitive Task Analysis (Análise de Atividade Cognitiva), cujo objetivo é
capturar o que o especialista sabe sobre seu domínio: seus conceitos, princípios e eventos.
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a. 2 Comparação com literatura relevante publicada
O Conhecimento tácito dos especialistas sobre o objeto de estudo foi então
confrontado com o volume de artigos publicados em periódicos de referência disponíveis
para consulta em bases de dados, definido como conhecimento explícito. Esta confrontação
foi necessária como forma de verificar a quantidade e amplitude de recorrência do
tratamento acadêmico dos conceitos apontados pelos especialistas, sob a visão de
manufatura sustentável. As bases consultadas por BORK (2015) no desenvolvimento do
seu método foram CAPES, Science Direct, Scopus e Web of Science. Isto serviu como um
direcionador dos experimentos e como balizador de pesos de importância para a criação do
Método de Avaliação do Índice de Sustentabilidade.
b. Estado da Arte do Processo de Usinagem, utilizando fluído de corte.
Nesta etapa é proposto o levantamento bibliográfico do Estado da Arte acerca do
objeto do estudo, a usinagem de peças com aplicação de fluído de corte na visão da
manufatura sustentável. Este levantamento pode ratificar ou não os conceitos mais
importantes, apontados pelos especialistas durante as entrevistas.
A pesquisa pode identificar quais variáveis de processo devem ser analisadas com o
objetivo de descobrir pontos de melhoria no processo e identificar requisitos e restrição
para o uso da tecnologia em busca da manufatura sustentável. Nesta fase da pesquisa
podem ser descobertas causas e efeitos da utilização da tecnologia.
O desenvolvimento das etapas propostas até o momento permite que se obtenha
“direcionadores dos experimentos” e os “balizadores de pesos”, o primeiro utilizado na
terceira etapa desta metodologia e o segundo usado na geração do Índice de
Sustentabilidade (IS), com isso fornecendo informação substancial sobre o processo sob o
ponto de vista da manufatura sustentável, dando ao tomador de decisão elementos para
definir ações efetivas sobre o processo produtivo.
c. Proposição do Método de Avaliação do Índice de Sustentabilidade Industrial
(MAIS)
Este método proposto por Bork é derivado de uma estrutura hierárquica de três
níveis: indicadores individuais, subíndice e o Índice de Sustentabilidade (IS), conforme
apresentado na figura 10. O subíndice representa os aspectos de sustentabilidade
(tecnológico, econômico, ambiental e social), no qual os indicadores individuais são
agregados para compor a observação da sua influência no aspecto de sustentabilidade a
qual pertence. Os indicadores individuais são divididos em duas classes, objetivos e
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subjetivos, sendo considerado indicador objetivo aquele que pode ser medido diretamente
em uma magnitude de uma escala, podem ter valores de referência normalizados e limites
estabelecidos, assim como comparação com um cenário padrão. Os indicadores objetivos
têm sua pontuação determinada pela distância da referência (BORK, 2015). Indicadores
subjetivos são baseados no pressuposto de que não há um padrão estabelecido ou mesmo
escala de valores, neste caso a pontuação será atribuída pela opinião, subjetiva, dos
especialistas entrevistados.
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Indicador
individual

Sub índice

Agregação

Índice de Sustentabilidade
(IS)

Normalização = indicador + peso

Figura 10 – Sequência metodológica adaptado de BORK (2015)

A determinação dos indicadores a serem analisados e da pontuação a ser
arbitrada para cada indicador são derivadas de um mapa cognitivo, construído pelo
moderador a partir das respostas dos especialistas no questionário das entrevistas
(BORK, 2015).
A normalização dos indicadores individuais com seus respectivos graus de
importância, atribuídos pelos especialistas, são muito úteis para a avaliação da analise
de pares a qual irá determinar o ranqueamento da pontuação de cada variável de
processo analisada (BORK, 2015).
O cálculo da pontuação é realizado pela variação do desempenho medido com a
mínima prevalência pela máxima variação da prevalência, convertida a uma escala de 1
a 5, considerando apenas inteiros, conforme a equação 1 (BORK, 2015).

 4( N i − N mín ) 
Pesos = 
+ 1
(
)
N
N
máx
mín


Sendo:
Ni = Medida da prevalência;
Nmáx = Prevalência máxima;
Nmin = Prevalência mínima.

(eq. 1)
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Os indicadores individuais são normalizados em grupos, permitindo a interação
dentre os diferentes aspectos e convertendo medidas físicas em pontuação adimensional.
Baseado na informação destes dados com suas respectivas pontuações e padronização,
cada indicador individual é multiplicado pela variável de situação de uso ideal, a qual é
o valor de Benchmarking padrão, para esta pesquisa, assim como no cenário exemplo
mostrado por BORK, será o valor 5 (BORK, 2015).
No caso dos indicadores objetivos, o valor medido será equivalente á
porcentagem da distância até o valor de referência. O valor “5” representa o “melhor
caso” e ao inverso, a pontuação 0 será atribuída apenas quando o pior caso possível da
variável de referência for atingido por um produto/processo totalmente ineficiente, os
critérios sugeridos por BORK (2015) são apresentados na tabela 1:
Tabela 1 – Pontuação dos Indicadores Individuais no método MAIS
5

excelente - será atribuído àquele o qual o valormedido ≥ 0,9 x valorreferência.
muito bom – será atribuído àquele o qual estiver na seguinte faixa:

4
0,75 x valorreferência ≤ valormedido ≤ 0,89 x valorreferência
bom - será atribuído àquele o qual estiver na seguinte faixa:
3
0,6 x valorreferência ≤ valormedido ≤ 0,74 x valorreferência
regular - será atribuído àquele o qual estiver na seguinte faixa:
2
0,45 x valorreferência ≤ valormedido ≤ 0,59 x valorreferência
insuficiente - será atribuído àquele o qual estiver na seguinte faixa:
1
0,3 x valorreferência ≤ valormedido ≤ 0,44 x valorreferência
0

desqualificado - será atribuído àquele o qual o valormedido ≤ 0,29 x valorreferência
Fonte: BORK (2015)

O melhor ou pior cenário ocorre quando os valores são estabelecidos em acordo
com padrões reconhecidos e com o maior ou menor valor medido em testes. Normas
reguladoras, padrões industriais e outras referências, tipicamente definem um único
valor tolerável de acordo com o impacto daquilo que está sendo medido (BORK et al.,
2104).
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Para cada aspecto, a soma dos indicadores medidos comparada com a soma dos
valores dos referenciais é ajustado por um multiplicador 5, isto tem como resultado um
subindice, referente à um aspecto da sustentabilidade (Iaspecto), como pode ser visto na
equação 2.
 Totalmed 

I aspecto = 5 × 
 Totalrefer 

(eq. 2)

Sendo:
Totalmed = Soma do valor medido dos produtos;
Totalrefer = Soma do valor de referência.
Por fim, com a mesma importância, a soma dos subindices dividido por 3 define
o Índice de Sustentabilidade (IS), (vide equação 3) o qual pode servir como um valor de
referência com as caraterísticas do conjunto da tecnologia disponível avaliada, porém
não poderá comparar diferentes situações, devido à quantidade de variáveis próprias
para cada um dos cenários (BORK, 2015).
(eq. 3)
Sendo:
Irelativo ambiental = Índice relativo ao aspecto ambiental;
Irelativo social = Índice relativo ao aspecto social;
Irelativo econômico-tecnológico = Índice relativo ao aspecto econômico-tecnológico.
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d. Experimentos de laboratório.
O MAIS prevê a condução de experimentos de laboratório com vários cenários
possíveis com objetivo de identificar indicadores experimentais que permitirão aferir os
indicadores inicialmente propostos obtidos nas entrevistas com os especialistas e na
pesquisa à literatura.
d.1 Materiais e métodos aplicados.
Nesta etapa algumas variáveis do processo em estudo devem ser analisadas
relacionadas a bens de consumo e capital, para que pesquisadores possam replicar e
melhorar as condições propostas na pesquisa
d.2 Resultados dos experimentos.
Os resultados dos experimentos são apresentados nesta etapa do método. Estes
resultados serviram de base para a aplicação do Método MAIS e então gerar o Índice de
Sustentabilidade (IS) no ambiente em análise.
As variáveis analisadas nos experimentos devem ser usadas no ranqueamento de
cada indicador individual quando avaliada sob o aspecto de sustentabilidade ao qual
pertence. Ao aplicar o Método MAIS se recomenda que seja produzida uma série de
variáveis de processo para servirem de base e como elemento de comparação com a
variável que se deseja melhorar.
e. Aplicação e Resultados do Método Proposto (MAIS)
Com os resultados experimentais que definiram o universo de variáveis que podem ser
analisadas deve-se então aplicar o Método MAIS, mostrando o impacto dos aspectos de
sustentabilidade com seus indicadores no processo e o Índice de Sustentabilidade (IS),
índice geral do objeto de estudo. O valor quantificado dos indicadores individuais pelo
Método MAIS mostra em qual variável deve-se intervir para promover a melhoria no
processo, segundo a visão da manufatura sustentável. O índice relativo de cada aspecto de
sustentabilidade mostra o aspecto que deve ser observado e melhorado, o índice de
Sustentabilidade mostra qual produto ou processo em análise é mais sustentável.
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2.7. Casos avaliados pela metodologia “MAIS” aplicada à avaliação do
biocarvão
O desenvolvimento e aplicação da metodologia proposta, como já foi dito, incidirá
sobre dois casos: transformação de dejetos de animais de produção. Neste caso será
avaliada a pirólise de cama de frango, substrato depositado no chão na criação de aves de
corte e a pirólise de dejetos de galinhas poedeiras criadas em gaiolas, assim como sobre a
transformação de resíduos agroindustriais. Neste caso foram avaliados a pirólise da torta de
filtro e da vinhaça, resíduos orgânicos gerados no setor sucroalcoleeiro.
A escolha destes dois casos de estudo está associada à importância de se buscar
eficiência no gerenciamento dos resíduos gerados no setor de criação de animais de
produção e no setor sucroalcooleiro, ambos de relevância na economia do país.
Agronegócio é um dos pilares de sustentação da economia nacional representando em
torno de 21,3% do PIB nacional em 2014 que foi de R$5,52 trilhões. O agronegócio
apresentou uma renda de R$1,179 trilhões sendo R$800,57 bilhões na agricultura e
R$378,30 bilhões na pecuária (CEPEA, 2014).
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Caso 1 - Transformação de dejetos de animais de produção

A tecnologia de pirólise para fins agrícolas tem particular importância quando a
biomassa são os dejetos de animais de produção. A tecnologia permite a recuperação quase
que total dos macro e micronutrientes presentes na biomassa. A tecnologia de pirólise tem
muito a contribuir na busca de soluções de grandes problemas do mundo moderno 1)
Escassez de água: A pirólise não demanda água, pelo contrário permite a prática do reuso
da água evaporada na secagem do resíduo; 2) Escassez de energia: A pirólise recupera
cerca de 80% da energia contida na biomassa na forma de combustíveis transportáveis,
bioóleos e biocarvão. Apresenta uma logística favorável uma vez que a planta é instalada
próxima a fonte geradora do resíduo evitando seu transporte e o consumo de diesel. 3)
Doenças e pandemias: A pirólise destrói completamente vetores patogênicos e tem muito a
contribuir na questão sanitária da pecuária; 4) Perdas de áreas férteis por processo de
desertificação: O biocarvão aumenta a capacidade de retenção de água dos solos, corrige o
pH de solos ácidos, disponibiliza macro e micronutrientes de forma lenta e a promove a
fixação da biota no solo, inclusive de bactérias fixadoras de nitrogênio; 5) Escassez de
fósforo: O fósforo é um macronutriente essencial à vida, porém é um recurso mineral
finito. Diferente do petróleo, o fósforo não possui substituto e a única alternativa é a
reciclagem e 6) Aumento do nível de emissões de gases de efeito estufa: o biocarvão é um
produto orgânico recalcitrante e permanece no solo por longos períodos de anos (décadas
ou séculos), sendo sua incorporação ao solo, desta forma, um mecanismo de sequestro de
carbono que pode vir ser fonte de renda (SOARES, 2013).
Neste trabalho a metodologia de análise da sustentabilidade do processo de
produção de biocarvão sera aplicada aos dejetos da criação de frangos de corte, colhidos na
forma de cama de frango e de galinhas poedeiras.
Cama de frango é todo o material distribuído em um galpão ou estábulo para
servir de leito aos animais. Mais especificamente todo o material que, permanecendo no
piso de uma instalação avícola, irá receber excreções, restos de ração e penas. Para evitar o
contato direto das aves com o chão é feita, previamente, uma forração com uma camada de
substrato que pode ser serragem, bagaço de cana, casca de arroz ou outra biomassa
lignocelulósica. O contínuo contato da ave com a cama exige que o material utilizado
apresente qualidades adequadas para modificar as características do meio, proporcionando
conforto aos animais, de forma a evitar oscilações de temperatura no interior da instalação
e o contato direto das aves com as fezes e com o piso (DEANGELO, 1997). Os dejetos das
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aves (fezes, urina, penas) são depositados sobre o substrato e se incorporam ao mesmo. O
material considerado deve absorver a umidade do piso e diluir a excreta para facilitar as
práticas de manejo que maximizem a vida útil da cama e seu posterior aproveitamento no
final da criação. A cama de frango, em geral, não é trocada a cada nova remessa de frango,
sendo acumulada e trocada a cada 4 a 6 rotações da criação. A cama de frango recebe o
nome de cama de 4 ou 6 criadas conforme o caso (DEANGELO, 1997).
O Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango do mundo, com uma
participação no mercado de 16,1% (figura 11), e uma produção de 13.058 mil toneladas de
carne em 2011. A figura 12 apresenta a distribuição da produção de carne de frango nos
estados brasileiros, segundo o relatório anual da UBABEF.
Produção mundial de carne de frango (2011)
Relatório anual 2012 - UBABEF (mil toneladas)
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Figura 11 – Produção mundial de carne de frango – UBABEF (2011)
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Figura 12 - Distribuição da produção de carne de frango nos estados brasileiros –
UBABEF (2011)
O volume de cama de frango produzido no Brasil (base seca) pode ser
estimado em 78.788 t/dia (IBGE, 2014).
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• Número de cabeças de frango abatidas em 2011 = 5,3 x 109. (IBGE, 2014)
• Plantel (considerando + 10% de matrizes) = 1,1 x 5,3 x 109 = 5,9 x 109 cabeças
• Biomassa gerada por cabeça: 2,0kg/cabeça
• Total de biomassa gerada por ano =
= 2,0 kg
× 5,9 × 10 9 cabeça
= 11,8 × 10 9 kg
= 11,8 × 10 6 t
cabeça
ano
ano
ano
•

Esta quantidade corresponde a uma geração diária de:

11,8 × 10 6 t
330 dias

ano = 32 .329 t
dia
ano

Os dejetos de galinhas poedeiras apresentam uma composição diferente dos
dejetos originários da avicultura de corte, que possuem o material absorvente utilizado
como cama. Os dejetos de galinhas poedeiras são provenientes da criação de aves
mantidas em gaiolas suspensas e, por isso, não existe a presença da cama. Nesses dejetos,
além das dejeções, são encontradas penas, ovos quebrados, restos de ração, larvas de
moscas; além de corpos estranhos tais como, pregos, pedaços de arame e madeira
(OLIVEIRA, 1991). A composição nutricional varia conforme o tipo de exploração,
linhagem genética, densidade populacional das aves, tempo de permanência dos dejetos no
galpão e naturalmente conforme a composição da ração consumida. Os dejetos de galinhas
poedeiras são constituídos por substratos complexos contendo matéria orgânica particulada
e dissolvida como polissacarídeos, lipídios, proteínas, ácidos graxos voláteis, elevado
número de componentes inorgânicos, bem como alta concentração de microrganismos
patogênicos, todos de interesse na questão ambiental (AUGUSTO, 2007).

Caso 2 - Transformação de resíduos do setor sucroalccoleiro

O processo de pirólise tem sido estudado para recuperação de fertilizantes através
da utilização agrícola dos biocarvões gerados a partir do processamento dos subprodutos
da biorrefinaria de cana (torta de filtro e vinhaça). Este trabalho objetiva a avaliação da
sustentabilidade do processo de produção de biocarvão neste segmento.
Vinhoto, vinhaça, tiborna ou restilo é o resíduo pastoso e malcheiroso que resta
após a destilação fracionada do caldo de cana-de-açúcar (garapa) fermentado, para a
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obtenção do etanol (álcool etílico). Para cada litro de álcool produzido, 12 litros de vinhoto
são gerados como resíduo. Em geral, nas usinas de cana-de-açúcar, a vinhaça, com cerca
de 3% se sólidos, é retornada ao campo na forma de fertirrigação que permite a reciclagem
de fertilizantes contidos nesta biomassa líquida. No passado, foi praticada por muitas
usinas a fertilização em terras próximas à usina o que levou a salinização destes solos com
potássio (GLERIANI, 2000; PIMENTEL et al., 2002). Para evitar este problema, a
legislação atual exige que a vinhaça seja depositada na mesma região onde foi colhida a
cana. Os custos para transporte da vinhaça líquida é, contudo, alto e muitas vezes limitante
para a reciclagem da vinhaça. Projetos modernos de biorrefinaria de cana preveem o
emprego de evaporadores de múltiplo efeito, com aproveitamento dos calores residuais da
usina, para concentração da vinhaça, que a seguir é misturada com a torta de filtro de cana
e, após a compostagem, produz um fertilizante organomineral (SOUSA, 2014; LANA,
2013). Outras formas de aproveitamento da vinhaça são como matéria prima para produção
de biogás (CORTEZ et al., 1992; SALOMON, 2007) e na pecuária como complemento de
alto teor proteico da ração animal (LACORTE et al., 1989).
A torta de filtro de cana é um importante resíduo da indústria sucroalcooleira, um
subproduto do processamento industrial da cana proveniente da filtração do caldo extraído
das moendas no filtro rotativo. A concentração da torta de filtro é constituída de cerca de
1,2 a 1,8% de fósforo e cerca de 70% de umidade. Na usina de cana, a torta de filtro é
submetida ao processo de compostagem por cerca de 3 a 6 meses e, então, retornada ao
campo e empregada na fertilização da lavoura e é importante para garantir a brotação da
cana em plantios feitos em épocas de inverno nas Regiões Sul e Sudeste (DE PADUA,
2010). De modo geral, a torta de filtro é produzida na ordem de 2,5 a 3,5% de cana moída
e apresenta elevada umidade, sendo um resíduo rico em minerais (nitrogênio, fósforo,
potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e matéria orgânica, principalmente proteínas e
lipídeos. A torta também apresenta alto teor de cálcio e consideráveis quantidades de
micronutrientes (SANTOS, 2011; DE OLIVEIRA, 2007).
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3. Metodologia “MAIS” aplicada ao biocarvão
A metodologia de pesquisa desenvolvida neste trabalho, segundo a sua classificação, é
de natureza aplicada e exploratória. Foi aplicada, com os devidos ajustes, a ferramenta
metodológica desenvolvida por BORK (2015), para medir o índice de sustentabilidade de
biocarvões produzidos à partir de 4 biomassas precursoras, para avaliar a pirólise como
tecnologia de trasformação de resíduos agrícolas.As biomassas avaliadas são a) do grupo
dejetos de animais de produção, cama de frango e dejeto de galinha poedeira; b) residues do
setor sucroalcooleiro, vinhaça e torta de filtro de cana. A figura 13 apresenta um esquema da
Metodologia seguida neste trabalho com a utilização da Avaliação do Índice de
Sustentabilidade (MAIS) proposto por BORK (2015), adaptado nesta dissertação para
avaliação do biocarvão.
Busca de conhecimento: Entrevistas com Especialistas

Estruturação do problema – Construção do Mapa Conceitual

Definição dos Indicadores de Relevância

Comparação com artigos publicados nas Bases de Dados e
definição do Grau de Importância dos Indicadores
Análise dos Indicadores de Relevância Par a Par e
Determinação da Ordem de Prevalência do Indicadores (Pesos)

Análise do Grau de Relevância de acordo com Respostas dos
Especialista
Cálculo dos Indices Relativos de Sustentabilidade de do Índice
de Sustentabilidade
Figura 13 – Sequencia Metodológica
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As atividades relativas à proposta metodológica estão relacionadas na tabela 2, que
segue:
Tabela 2 – Relação das atividades da sequencia metodológica
Etapa

Levantamento
de Dados

Adaptação e
Aplicação do
Método MAIS

Passos

Atividade

Entrevista com Especialistas

• Preparação e envio de
formulários
• Feed back dom entrevistados

Construção do Mapa Conceitual

• Interpretação de dados

Definição dos Indicadores de
Relevância

• Tratamento dos dados indicando
a fórmula de avaliação dos
indicadores

Comparação com Bases de Dados e
• Consulta a Bases Literárias
definição do Grau de Importância
• Ranqueamento dos Indicadores
dos Indicadores
Análise Par a Par e determinação
• Aplicação da fórmula de cálculo
de Pesos
dos Pesos
Análise de Crau de Relevância dos • Interpretação do Ensaísta das
Indicadores
respostas dos Especiualistas
Determinação do Índice de
• Aplicação das fórmulas de
Sustentabilidade
cálculo de Índices
Fonte: elaborado pelo autor

A seguir são detalhados os passos do Levantamento de Dados e da Adaptação do
Método MAIS aplicado ao biocarvão:

3.1. Entrevistas com especialistas
Foram consultados 25 especialistas sendo que 15 acadêmicos, professores
universitários, 5 são pesquisadores de renomadas instituições de pesquisa do país e 5 são
profissionais do setor privado com notório conhecimento na área de produção e aplicação do
biocarvão. Os profissionais convidados a colaborar com este trabalho são especialistas das
áreas tecnológica, ambiental, social e econômica, com conhecimento em relação a requisitos e
restrições para o uso da tecnologia estudada – pirólise de biomassas agrícolas para produção
de biocarvão a ser aplicado em solos.
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Não foi possível a efetivação de entrevista presencial com os especialistas, pois os
profissionais consultados não possuíam agenda para realiza-las pessoalmente ou o
entrevistador não pode ir ao encontro dos especialistas. Optou-se, então, pelo
encaminhamento de um questionário técnico aos especialistas, informando a eles a razão da
entrevista e os objetivos fundamentais desta dissertação. Estes foram questionados sobre
todos os aspectos em análise, independente da sua área de especialidade. Seguiu-se, então, o
contato telefônico com os especialistas que responderam o questionário visando
esclarecimento de dúvidas e obtenção de mais informações.
As questões foram formuladas, para serem capazes de explicitar o conhecimento dos
especialistas, foram divididas em duas categorias: questões relacionadas aos aspectos
econômicos e tecnológicos e questões relacionadas aos aspectos ambientais e sociais. Tais
questões seguem abaixo:

Questões relacionadas aos aspectos econômicos e tecnológicos
1. Qual o volume de biomassa gerada?
2. Qual a disposição praticada atualmente?
3. Qual a forma de manipulação dos resíduos (esteiras, transportadores helicoidais, pás
carregadoras, caçambas, caminhões, outros)?
4. Quais os custos envolvidos com a manipulação e disposição da biomassa?
5. O sistema de manipulação da biomassa é mecanizado ou envolve operações manuais?
6. Há dados de processo desta biomassa como teor de umidade e densidade aparente? Estes
valores sofrem variação conforme a época do ano? De que forma?
7. É disponível a análise físico química desta biomassa?
8. Quais os maquinários envolvidos no condicionamento do solo e na fertilização?
9. Há limitações técnicas para a aplicação agrícola desta biomassa no estágio atual? De que
natureza são estas limitações?
10. Quais os custos envolvidos nestas operações (por hectare)?

Questões relacionadas a aspectos ambientais e sociais
1. Os resíduos apresentam agentes patogênicos? Quais?
2. Os

resíduos

apresentam

substâncias

poluentes

(pesticidas,

hormônios,

metais

potencialmente tóxicos, outras)?
3. Há geração de odores desagradáveis da fonte geradora da biomassa?
4. Há geração de efluentes líquidos ou gasosos na geração e manipulação da biomassa?
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5. Qual a distância média das terras onde serão aplicados os produtos obtidos a partir da
biomassa em questão a fonte geradora da mesma?
6. Qual o tipo de solo destas áreas?
7. Quais as culturas praticadas e com que periodicidade?
8. Estes solos apresentam deficiência de matéria orgânica?
9. É praticado o condicionamento do solo destas áreas? Qual a periodicidade?
10. Qual o tipo de fertilização praticada? Qual a periodicidade?

3.2. Procedimento para obtenção do mapa conceitual
Nesta dissertação as perguntas e respostas dos divesos especialista cosultados foram
transformadas em um mapa conceitual único, possibilitando analisar o pensamento e
conhecimento tácito dos especialistas de forma agregada e coesa.
O Mapa Conceitual foi produzido com o software CMAP TOOLS®, que permitiu
estruturar a situação problemática e então definir os conceitos a serem usados na geração do
IS. As proposições foram sendo representadas no MAPA, estabelecendo os conceitos, de
forma bipolar, relacionados e interconectados na rede conceitual dos entrevistados,
explicitando seu conhecimento tácito. O entrevistador buscou identificar o significado dos
principais conceitos definidos pelos entrevistados e a sua influência no processo
produtivo/produto.

3.3. Definição de indicadores ambientais, econômicos, tenológicos e
sociais
Os questionários recebidos em respostas à pesquisa aos especialistas foram analisados
pelo entrevistador e executor deste trabalho, dando origem a um Mapa Conceitual. Nesta
analise buscou-se unir o conhecimento tácito dos especialistas em um único Mapa bipolar,
onde, aqueles indicadores que apresentavam cenários contrários ou mesmo com variações
puderam ser representados no Mapa.
Os indicadores, resultado da análise do Mapa Conceitual, foram pontuados conforme
uma referência adotada, onde o “melhor caso” para cada indicador recebeu a pontuação 5. Os
indicadores são do tipo qualitativo, portanto recebem a pontuação conforme a percepção do
ensaísta. O melhor caso foi escolhido como aquele que apresentou o melhor cenário para cada
indicador dentre os cenários montados pela ensaísta quando da analise dos questionários, ou
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seja, se a aplicação local da biomassa é um indicador de alta relevância, quando a biomassa
analisada tiver aplicação fora do local de aplicação a pontuação deste indicador será mais
próxima de 1 (pior caso) do que de 5 (melhor caso).
O processo de pirólise como alternativa para tratar resíduos agrícolas é algo inovador
no Brasil, por isso o estudo foi direcionado à avaliação dos indicadores subjetivos, os quais
foram apontados pelos especialistas nas suas respostas as questões da entrevista, sendo que,
dada a característica inovadora da aplicação do processo, ainda não existem no Brasil valores
de referência para a análise dos parâmetros do produto/processo. Para os indicadores medidos
de forma qualitativa, a analise foi feita conforme a percepção do ensaísta.
A partir dos dados coletados através do Mapa Conceitual, construído a partir das
respostas ao questionário aplicado aos especialistas, sobre requisitos e restrições, alguns
conceitos evidenciados foram contrastados com um levantamento nas bases de pesquisa como
forma de identificar a produção acadêmica que comtemplasse tanto os conceitos identificados
quanto às abordagens de tratamento deles em dimensões interdisciplinares.
Após a definição dos indicadores foi realizada a sua combinação com seus graus de
importância, realizando-se uma análise de pares da matriz resultante, para o ranqueamento de
pesos entre os conceitos.

3.4. Determinação de pesos para os indicadores ambientais, econômicos,
tecnológicos e sociais
Combinando os indicadores individuais com os seus graus de importância
estabelecidos é possível proceder à análise par a par dos indicadores, a qual determinará um
ranqueamento entre os conceitos através de pesos que são calculados a partir da solução de
uma equação desenvolvida para este fim.

O cálculo dos pesos é realizado pela variação da medida executada com a mínima
prevalência e pela máxima variação de prevalências, convertida para apresentar valores dentro
de uma escala de 1 a 5. Usaram-se apenas números inteiros.
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3.5. Construção da Matriz de Indicadores de Relevância
O conhecimento representado no Mapa Conceitual foi confrontado com o “volume de
artigos publicados” em periódicos de referência. Essa etapa envolveu pesquisa de
levantamento bibliográfico nas bases de dados da CAPES, Scielo em e Science Direct. Nesta
etapa buscou-se unir o conhecimento tácito dos especialistas, o grau de importância observado
pela quantidade de publicações científicas cadastradas nas bases pesquisadas. O grau de
importância foi confirmado pela quantidade de artigos publicados usando como palavra chave
o próprio indicador.
O levantamento bibliográfico sobre artigos publicados a respeito dos indicadores
extraídos das entrevistas é um meio de encontrar conceitos que podem corroborar, ou não,
com os indicadores prioritários apresentados pelos especialistas a partir das entrevistas.

3.6. Determinação do Índice de Sustentabilidade (IS)
Os indicadores de relevância são normalizados dentro do grupo de aspectos de
sustentabilidade em análise, atribuindo pontuações adimensionais, permitindo interações entre
os aspectos. Com isso cada indicador de relevâncial é multiplicado pela situação ideal de uso,
que é o valor padrão benchmarking (VALLEJOS & GOMES 2001), conforme sugerido por
BORK (2015), considera-se o valor “5”.
O desempenho, aqui denominado grau de relevância de um dado biocarvão, foi
determinado pelo entrevistador e baseou-se no Feedback dos especialistas, usando como
melhor pontuação o cenário de maior relevância apontado pelo especialista e o seu desvio em
relação aos cenários “reais” dos biocarvões analisados.
Os cenários presentes nas respostas dos especialistas que foram analisados pelo
ensaísta foram: produção do biocarvão a partir da vinhaça de cana-de-açucar; produção do
biocarvão a partir da torta de filtro de cana; produção de biocarvão a partir dos dejetos de
galinhas poedeiras; produção de biocarvão a partir da cama de frango.
Neste trabalho foram analisados os biocarvões de cama de frango e vinhaça que
dispunham de um maior volume de informações, cada um deles advindos de um ramo da
produção agrícola e pecuária.
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Em cada análise, o somatório dos indicadores individuais comparado ao somatório dos
valores de referências ideais e ajustado por um multiplicador 5, resultaram em um sub índice,
referente ao aspecto de sustentabilidade ao qual o indicador pertence, conforme a equação:

Os sub índices se dividem em:
i- Sub índice ambiental;
ii- Sub índice social;
iii- Sub índice econômico;
iv- Sub índice tecnológico.

Seguem os cálculos dos índices relativos à cada aspecto da sustentabilidade:

O Produto de Referência (PR) é obtido pela expressão:
PR = Peso × 5
A partir do Grau de Relevância (GR), arbitrado pelo ensaísta a partir dos dados
colhidos dos especialistas, do respectivo Peso e do Produto de Referência, foram calculados
os Indices Relativos (IR) pela expressão:

 ∑ (Peso × GR ) 

IR = 


PR
∑


Finalmente, de posse destes dados é determinado então o Índice de Sustentablilidade
pela expressão:

 IRambiental + IRsocial + IReconômico + IRtecnológico
IS = 
4






Neste trabalho foram utilizados quatro índices relativos pertinentes aos aspectos
ambientais, sociais, econômicos e tecnológicos e a média simples foi obtida pela somatória
dos indices relativos dividido por 4, embora BORK (2015) utilize apenas três indices relatives
e a média seja dividida por 3.
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4. RESULTADOS E ANÁLISES

4.1. Respostas dos questionários enviados aos especialistas

Dos 25 especialistas consultados, 15 do setor acadêmico, 5 das instituições de
pesquisa e 5 do setor industrial 5 retornaram com os questionários respondidos sendo 2
especialistas que trabalham em universidades, 2 especialistas que trabalha em centros de
pesquisa e 1 profissional que atua no setor industrial.
A taxa de retorno dos questionários foi de 20% (5 de 25). Uma das possíveis causas
da baixa taxa de retorno dos questionários é a forma como o documento foi elaborado. O
questionário com questões dissertativas espontâneas exige dos especialistas um certo
tempo para elaboração das respostas e possivelmente, em alguns casos, os entrevistados
postergaram esta atividade e, por fim, não efetivaram o preenchimento dos questionários.
Uma alternativa para buscar uma maior taxa de preenchimento de questionários
seria mudar a forma de preparação do documetando apresentando perguntas com, por
exemplo, cinco opções de respostas (questionário múltipla escolha). Como é enfatizado por
Bork, as perguntas elaboradas pelo entrevistador não devem induzir a resposta do
entrevistado, cabe ao entrevistador preparar as questões e as opções de respostas de modo a
permitir ao entrevistado plena condições de expressar seus pensamentos e intepretações do
assunto em questão. Um exemplo de preparação de uma questão de múltipla escolha que
atende a esta condição de não condicionamento da resposta é apresentado a seguir.

Questão: Qual sua opinião sobre a adoção da tecnologia de pirólise para o
processamento da biomassa cama de frango, sob o ponto de vista de estabelecimento de
práticas de controle sanitário:
(

) Grande relevância

(

) Relevante

(

) Moderada relevância

(

) Sem relevância

(

) Outro (favor comentar)

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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A adoção de questionário tipo múltipla escolha traz outra vantagem que é tornar a
avaliação das respostas do entrevistador menos subjetiva e, assim, permite que o trabalho
de elaboração dos mapas cognitivos e de apontamento dos indicadores de relevância seja
mais eficiente no sentido de representar com fidelidade o pensamento dos especialistas.

4.2. Mapa conceitual
O mapa conceitual construído através do software CMAP TOOLS®, com o
propósito de expressar o conhecimento tácito dos especialistas é apresentado na figura 14.
O Mapa conceitual parte do conceito principal que é a produção sustentável de biocarvão
e, a partir detes conceito fundamental, se divide em 4 ramos representados por cores
distintas nesta figura. Os ramos são baseados nos aspectos ambiental (verde), economico
(laranja), tecnológico (azul) e social (bege). Os conceitos extraídos pelo ensaísta a partir
das respostas dos especialistas são apresentados no interior das células e dois conceitos
correlacionados se ligam por por “palavras de ligação”. Nesta analise buscou-se unir o
conhecimento tácito dos especialistas em um único mapa bipolar, onde, aqueles conceitos
que apresentavam cenários contrários ou mesmo com variações puderam ser representados.
A construção deste mapa conceitual mostrou haver necessidade de domínio por
parte do ensaista dos conceitos teóricos relacionados ao problema tratado. A familiarização
do ensaísta com o tema estudado ajudou a determinar a estrutura hierárquica do mapa
conceitual. A ferramenta pode parecer uma representação gráfica simples do pensamento
humano, porém esconde uma complexidade imensa para a sua elaboração, as estruturas de
conceitos do mapa são dependentes do contexto no qual eles vão ser utilizados, pode-se
facilmente estruturar erroneamente uma linha de conceitos. Para o ensaísta é útil selecionar
um domínio limitado do conhecimento para os primeiros mapas conceituais. A elaboração
do mapa conceitual deste trabalho mostrou que a qualidade e abrangência das perguntas
apresentadas no questionário encaminhados aos especilaistas irá influenciar diretamente a
qualidade obtida na elaboração do mapa conceitual.
Mapas conceituais não servem apenas como modelos de cognição, mas sim
ferramentas para o aprofundamento da reflexão e resolução de problemas. Dentro deste
contexto de estruturação e resolução de problemas, as análises tiveram um significado
muito particular, e um significado que é transparente, ou pretende ser, para os tomadores
de decisão cuja cognição é explorada. Ao leitor, a ligação entre uma teoria da cognição e a
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natureza dos problemas, no que se refere ao método de codificação utilizado para construir
um mapa conceitual é geralmente difícil de detectar, é preciso se especializar na construção
de mapas para compreendê-los melhor, e a qualidade da representação depende da
qualidade do entrevistador como ouvinte e intérprete. Os mapas não são apenas uma
descrição gráfica do que é dito, mas eles são interpretações do pensamento do entrevistado.

Figura 14 - Mapa Conceitual construído pelo ensaísta, a partir das respostas dos
especialistas ao questionário da entrevista
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4.3.Indicadores de relevância ambientais, econômicos, tecnológicos e
sociais

Os conceitos fundamentais apresentados no mapa conceitual envolvidos no
processo de produção de biocarvão, segundo aspectos ambientais, econômicos,
tecnológicos e sociais, extraídos pelo ensaísta a partir das respostas dos especialistas, são
os indicadores de relevância. Estes indicadores foram agrupados na tabela 3. Esta talela
apresenta também uma coluna contendo a forma de avaliação apontando como cada
indicador de relevância foi qualificado ou quantificado pelos especialistas. Foram extraídos
do mapa conceitual 8 indicadores de relevância associados à aspectos ambientais, 5 a
aspectos econômicos, 5 a aspectos tecnológicos e 4 a aspectos sociais, ou seja, os aspectos
ambientais associados à produção, manipulação e utilização do biocarvão formam os itens
mais destacados pelos especialistas.
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Tabela 3 - Resultado da análise do Mapa Conceitual e forma de avaliação dos
Indicadores de Relevância
Item
1
2
3
4
5
6

Indicadores - Aspectos Ambientais
Biocarvões no controle sanitário
Biocarvões como redutor das mudanças
climáticas
Biocarvões como auxiliar na escassez de
água
Biocarvões contendo substâncias
poluentes
Geração de efluentes na manipulação da
biomassa
Aplicação no ambiente gerador da
biomassa

7

Condicionamento de solos

8

Fertilização

Item

Indicadores - Aspectos Econômicos

1

Volume da biomassa a ser transformada

Custos envolvidos na manipulação da
biomassa
Maquinários envolvidos na aplicação do
3
biochar
Custos envolvidos na aplicação do
4
biochar
Viabilidade econômica (somatória dos
5
custos)
Item
Indicadores - Aspectos Tecnológicos
Nível de mecanização do processo de
1
manipulação
2

2
3

5

Limitações das tecnicas para aplicação
do biochar
Indicadores - Aspectos Sociais

1

Sistema de manipulação

2

Presença de agentes patogênicos

4

Custos envolvendo maquinários para aplicação do
biocarvão
Custos relativos a aplicação do biocarvão no solo

Verificar se há algum paradigma tecnológico que
inviabilize a utilização das biomassas agriculas para a
produção de biocarvão para condicionemnto de solos.

Paradigmas tecnológicos

3

Custos de recolhimento e transporte

Custo operacional total, envolvendo coleta, transporte,
tratamento e aplicação
Forma de avaliação
Verificar se a mecanização envolve todo o processo
produtivo, tratamento e destinação final
Verificar se o processo de manipulação é mecanizado e
Sistema de manipulação mecanizado
se o produtor tem acesso
Disponibilidade de dados do processo de Verificar se existem registros sobre os parâmetros de
pirólise
processo e análises do produto

4

Item

Forma de avaliação
Verificar a aplicação do biocarvão no controle sanitário,
na destruição de patógenos
Verificar a aplicação como fixador de carbono ou como
combustível não fóssil
Verificar a aplicação como promotor do aumento na
retenção da umidade no solo
Verificação da presença de resíduos sólidos em
suspensão, moléculas orgânicas tóxicas
Verificação da emanação de odores desagradáveis ou
tóxicos
Verificar a aplicação da biomassa diretamente na
cultura geradora ou transporte e transformação
Verificar a aplicação do biocarvão como condicionador
de solos e reciclador de resíduos
Verificar a aplicação como condicionador em solos
degradados
Forma de avaliação
Custo operacional para o tratamento por Pirólise - ponto
de equilibrio econômico

Presença de odores desagradáveis na
biomassa
Distância entre a fonte geradora e a
aplicação

Verificação se há limitações quanto ao porte da
propriedade para aplicação do volume de biocarvão
gerado
Forma de avaliação
Verificar se o sistema de manipulação é totalmente
mecanizado ou se ainda existe manipulação manual
Verificar a presença de patógenos ou de resíduos
químicos
Verificar a presença de odores tóxicos ou desagradáveis
na biomassa
Verificar se há a necessidade de transportar (manipular)
a biomassa para o tratamento (Pirólise)

Fonte: o autor
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4.4. Ranqueamento, pesos e grau de relevância dos indicadores

ambientais, econômicos, tecnológicos e sociais
A tabela 4 apresenta o raqueamento dos indicadores de relevância a partir da
citação na literatura técnico científica. Na segunda coluna são apresentados os indicadores
de relevância. Na terceira coluna são apresentadas as palavras chaves empregadas na busca
de citação na literatura. A quarta, quinta e sexta colunas apresentam os resultados de
citação nas bases de dados da CAPES, Scielo, e Science Direct, respectivamente. A sétima
coluna apresenta a totalização do número de citações nas três bases de dados consultadas
para cada indicador de relevância.
Em relação à consulta a base Scielo, observa-se que houve baixo número de
citações (16 para cenário alto e 13 para cenário baixo). Duas possíveis explicações para
este fato são, ou há poucos artigos publicados nesta base, ou a forma como a consulta foi
praticada (uso das palavras chaves utilizadas) não foi apropriada para busca nestas bases de
dados.
Em relação à consulta à base da CAPES, observa-se que o indicador de relevância
“custo envolvido na manipulação de biomassa” foi o item que apresenta o maior número
de citações (5.764 para alto custo de recolhimento, transporte e aplicação de biomassa e de
forma oposta, 5.554 para baixo custo), num total de 7.838 citações para o cenário alto e
7.606 citações para o cenário baixo. Esta ocorrência coincide com dados colhidos no
“feedback” nas entrevistas com os especialistas que apontam que o custo de transporte de
biomassa é um indicador muito importante a ser avaliado na escolha da tecnologia a ser
utilizada.
Quanto à consulta à base de dados Science Direct, o indicador que obteve mais
citações na literatura foi o volume de biomassa processada. Foram 23.003 citações (cenário
alto) e 22.549 (cenário baixo). Assim como o frete, foi bastante destacado pelos
especialistas que os volumes associados a geração de biomassas nos casos estudados, setor
sucroalcooleiro e dejetos de animais de produção, são muito expressivos no Brasil.
A tabela 5 apresenta a análise par a par dos indicadores de relevância. O ranking de
relevância encontrado na consulta de citação à literatura técnica científica foi utilizado para
definição do indicador mais relevante na comparação par a par.
No aspecto ambiental, o indicador 6 – Aplicação no ambiente gerador de biomassa
foi o primeiro colocado no ranking e se sobressai a todos os demais indicadores, ou seja, a
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literatura aponta que é importante adotar uma tecnologia de produção de biocarvão no
ambiente onde é gerada a biomassa, reduzindo consequentemente o transporte de
biomassa. Este resultado também foi bastante destacado nas respostas dos especialistas. No
aspecto econômico, o indicador 1 – Volume de biomassa a ser transformada é o mais
relevante frente aos demais. Quanto aos aspectos tecnológicos, o indicador mais citado na
literatura é nível de mecanização do processo de manipulação da biomassa. A pirólise é
uma tecnologia industrial e a produção de biocarvão é consistente com o destaque dado a
busca de processos mecanizados visando manufatura sustentável. Em relação aos aspectos
sociais, a avaliação da presença de agentes patogêncicos é destacada prioritariamente na
literatura. A pirólise é um processo termoquímico que envolve temperaturas de 400 a
700°C no qual todos possíveis agentes patogênicos presentes na biomassa original são
destruídos e o biocarvão é um produto estéril.
Na tabela 3 são apresentados os pesos dos indicadores calculados a partir da
equação 1. Os indicadores que prevaleceram sobre os demais e obtiveram peso 5 (peso
máximo da metodologia adotada) foram: a) aplicação no ambiente gerador da biomassa; b)
volume de biomassa a ser transformada; c) nível de mecanização do processo de
manipulação e d) presença de agentes patogênicos.
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Tabela 4 - Resultado da pesquisa nas bases de dados para definição do grau de
importância dos indicadores de relevância individuais
Item

Indicadores - Aspectos
Ambientais

Resultado da busca
(número de artigos publicados)

Palavra chave usada na pesquisa nas bases de
dados

Ranking
Final

CAPES

SCIELO

SCIENCE
DIRECT

53

0

833

886

3º

TOTAL

1

Biocarvões no controle
sanitário

2

Biocarvões como redutor das Biocarvão + fixação de carbono ou combustível
não fóssil
mudanças climáticas

16

0

1.029

1.045

2º

3

Biocarvões como auxiliar na
escassez de água

Biocarvão + retenção de umidade no solo

42

0

518

560

6º

4

Biocarvões contendo
substâncias poluentes

Biocarvão + sólidos em suspensão ou moléculas
orgânicas tóxicas

235

0

601

836

4º

5

Geração de efluentes na
manipulação da biomassa

Biocarvão + emanação de amônia ou odores
desagradáveis

4

0

8

12

8º

6

Aplicação no ambiente
gerador da biomassa

Aplicação local da biomassa (cama de frango,
vinhaça, dejeto de poedeira e torta de filtro)

378

8

51.700

52.086

1º

7

Condicionamento de solos

Biocarvão como condicionador de solos ou na
reciclagem de nutrientes

133

1

598

732

5º

8

Fertilização

Biocarvão aplicado na fertilização de solos

26

0

307

333

7º

78
(55)

0
(0)

23.003
(22.549)

23.081
(22.604)

1º

5.764
(5.554)

0
(0)

9255
(9144)

15.019
(14.698)

2º

Item

Indicadores - Aspectos
Econômicos

Biocarvão + controle sanitário ou patógenos

Palavra chave usada na pesquisa nas bases de
dados

1

Volume da biomassa a ser
transformada

Alto (baixo) volume da biomassa (cama de frango,
vinhaça, dejeto de poedeira e torta de filtro) +
pirólise

2

Custos envolvidos na
manipulação da biomassa

Alto (baixo) custo de recolhimento, transporte e
aplicação + biomassa

3

Maquinários envolvidos na
aplicação do biochar

Maquinários + aplicação por lançadores + biomassa

22

0

57

79

4º

4

Custos envolvidos na
aplicação do biochar

Alto (baixo) custo na aplicação por lançadores +
biomassa

6
(7)

0
(0)

34
(34)

40
(41)

5º

5

Viabilidade econômica
(somatória dos custos)

Viabilidade econômica da aplicação do biochar em
solos

113

0

215

328

3º

50
(28)

6
(3)

6.746
(6447)

6.802
(6478)

1º

Item

Indicadores - Aspectos
Tecnológicos

Palavra chave usada na pesquisa nas bases de
dados

1

Nível de mecanização do
processo de manipulação

Alto (baixo) nível de mecanização agrícula

2

Sistema de manipulação
mecanizado

Sistema de manipulação da biomassa mecanizado +
bobcat, basculantes e lançadores

2

0

595

597

2º

3

Disponibilidade de dados do
processo de pirólise

Registro de parâmetros de processo da pirólise +
teor de umidade ou pH ou densidade aparente

20

0

116

136

4º

4

Paradigmas tecnológicos

Paradigmas tecnológicos da conversão das
biomassas pelo processo de pirólise

36

0

188

224

3º

5

Limitações das tecnicas para
aplicação do biochar

Limitações técnicas + biocarvão + aplicação em
pequenas e médias propriedades

43

0

83

126

5º

Item

Indicadores - Aspectos
Sociais

Palavra chave usada na pesquisa nas bases de
dados

1

Sistema de manipulação

Sistema de manipulação da biomassa manual +
trabalhadores do campo

197

0

374

571

4º

2

Presença de agentes
patogênicos

Biomassa + presença de salmonela ou resíduos
químicos

394

1

40.656

41.051

1º

3

Presença de odores
desagradáveis na biomassa

Biomassa + forte odor desagradável

223

0

440

663

3º

4

Distância entre a fonte
geradora e a aplicação

Biomassa + Pirólise + transporte para aplicação em
solos

3

0

3.266

3.269

2º

7.838
(7.606)

16
(13)

140.622
(139.758)

148.476
(147.355)

Total

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 5 - Analise de pares para os aspectos ambientais, econômicos, tecnológicos e
sociais, em ordem com a prevalência do Mapa Conceitual
Item
1

Indicadores - Aspectos Ambientais
Biocarvões no controle sanitário

2

Biocarvões como redutor das mudanças climáticas

3

Biocarvões como auxiliar na escassez de água

4

Biocarvões contendo substâncias poluentes

5

Geração de efluentes na manipulação da biomassa

6

Aplicação no ambiente gerador da biomassa

7

Condicionamento de solos
Fertilização

8
Item
1

Indicadores - Aspectos Econômicos
Volume da biomassa a ser transformada

2

Custos envolvidos na manipulação da biomassa

3

Maquinários envolvidos na aplicação do biochar

4

Custos envolvidos na aplicação do biochar
Viabilidade econômica (somatória dos custos)

5
Item
1

Indicadores - Aspectos Tecnológicos
Nível de mecanização do processo de manipulação

2

Sistema de manipulação mecanizado

3

Disponibilidade de dados do processo de pirólise

4

Paradigmas tecnológicos
Limitações das tecnicas para aplicação do biochar

5
Item
1

Indicadores - Aspectos Sociais
Sistema de manipulação

2

Presença de agentes patogênicos

3

Presença de odores desagradáveis na biomassa
Distância entre a fonte geradora e a aplicação

4

1

2

3

4

5

6

7

8

NI

x

2

1

1

1

6

1

1

5

x

N min N max Peso
1

7

2

2

2

6

2

2

6

1

7

x

4

3

6

7

3

2

1

7

x

4

6

4

4

3

1

7

x

6

7

8

0

1

7

x

6

6

7

1

7

x

8

2

1

7

x

2

1

7

1

2

3

4

5

x

1

1

1

1

4

0

4

x

2

2

2

3

1

4

x

3

5

1

1

4

x

5

0

1

4

x

2

1

4

1
x

1
x

2

3

4

5

1

1

1

1

4

0

4

x

2

2

2

3

1

4

x

4

3

1

1

4

x

4

2

1

4

x

0

1

4

2

3

4
4
2
2
0
5
2
2
5
4
1
0
2
5
4
1
2
0

4

2

3

4

0

1

3

x

2

2

3

0

3

x

4

1

1

3

x

2

1

3

0
5
1
3

Fonte: Elaborado pelo Autor

A tabela 6 mostra o valor do Grau de Relevância dos indicadores de acordo com a
interpretação do ensaísta com bases nas respostas dos especialistas. Foram analisados dois
cenários: biomassa cama de frango e biomassa vinhaça. A escolha destes cenários foi
decorrente do maior volume de dados disponíveis nas respostas dos entrevistados e
também foi tomado uma biomassa representante do grupo dejetos de animais de produção
e uma biomassa representante do grupo resíduos do setor sucroalcooleiro.
Este número é dependente da percepção do avaliador. Para a biomassa cama de
frango, os indicadores de maior grau (5) foram: (i) aspectos ambientais: 1) biocarvões no
controle sanitário, 4) biocarvões contendo substâncias poluentes, 5) geração de efluentes
na manipulação de biomassa, 6) aplicação no ambiente gerador de biomassas; (ii) aspectos

econômicos: 1) volume da biomassa a ser transportadae; (iii) aspectos tecnológicos: 3)
disponibilidade de dados do processo de pirólise, 5) limitações das técnicas para aplicação
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do biocarvão e (iv) grau 4 aspectos sociais: 1) sistema de manipulação e 4) distância entre
a fonte geradora e a aplicação.

Tabela 6 – Análise do Grau de Relevância de acordo com as respostas dos
especialistas

Item

Indicadores - Aspectos Ambientais

Cama de frango

Vinhaça de cana

Grau de Relevância

Grau de Relevância

1

Biocarvões no controle sanitário

5

2

2

Biocarvões como redutor das mudanças climáticas

3

2

3

Biocarvões como auxiliar na escassez de água

3

4

4

Biocarvões contendo substâncias poluentes

5

4

5

Geração de efluentes na manipulação da biomassa

5

1

6

Aplicação no ambiente gerador da biomassa

5

2

7

Condicionamento de solos

4

3

8

Fertilização

4

3

Grau de Relevância

Grau de Relevância

Item

Indicadores - Aspectos Econômicos

1

Volume da biomassa a ser transformada

5

3

2

Custos envolvidos na manipulação da biomassa

3

4

3

Maquinários envolvidos na aplicação do biochar

2

4

4

Custos envolvidos na aplicação do biochar

4

3

5

Viabilidade econômica (somatória dos custos)

4

3

Item

Grau de Relevância

Grau de Relevância

1

Nível de mecanização do processo de manipulação

4

5

2

Sistema de manipulação mecanizado

3

4

3

Disponibilidade de dados do processo de pirólise

5

3

4

Paradigmas tecnológicos

4

2

5

Limitações das tecnicas para aplicação do biochar

Item

Indicadores - Aspectos Tecnológicos

Indicadores - Aspectos Sociais

5

3

Grau de Relevância

Grau de Relevância

1

Sistema de manipulação

4

3

2

Presença de agentes patogênicos

5

1

3

Presença de odores desagradáveis na biomassa

4

3

4

Distância entre a fonte geradora e a aplicação

4

2

Fonte: Elaborado pelo autor
Na opinião dos especialistas e ainda na análise do grau de relevância uma variável
pode ser dada como mais relevante do que outra, porém, durante a aplicação da
metodologia, percebe-se que, o mais importante é ter uma visão analítica sobre o que
precisa ser mudado e onde deverão ser feitos investimentos.
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4.5. Índice de sustentabilidade
A tabela 7 apresenta os resultados do cálculo dos Índices Relativos aos aspectos
ambientais, econômicos tecnológicos e sociais do Índice de Sustentabilidade do biocarvões
de cama de frango e vinhaça.
Os índices de sustentabilidade para o biocarvão de cama de frango e vinhaça foram
respectivamente, 4,12 e 2,89. Estes resultados mostram que a produção de biocarvão a
partir da cama de frango é mais sustentável que a partir da vinhaça. Estes valores são
calculados a partir da média simples dos Índices Relativos de Sustentabilidade segundo os
aspectos ambiental, econômico tecnológico e social.
O biocarvão de cama de frango alcançou maiores pontuações nos aspectos
ambiental, econômico e social. No aspecto ambiental obteve uma pontuação elevada
(4,24), especialmente no indicador controle sanitário. Este resultado aponta a utilização da
tecnologia analisada para controle de doenças infectocontagiosas no tratamento de dejetos
de animais de produção. Durante as entrevistas com os especialistas, este indicador foi
bastante comentado. No aspecto social, a visão de utilização da pirólise para tratamento de
resíduos de aninmais de produção foi corroborada pela pontuação elavada no indicador
presença de agentes patogênicos.
O biocarvão de vinhaça alcançou uma pontuação mais elevada que o biocarvão de
cama de frango no aspecto tecnológico, principalmente reforçada pela pontuação obtida
nos indicadores nível de mecanização e sistema de manipulação de biomassa mecanizado.
Este resultado expressa a valorização que os especialistas consultados e os trabalhos
encontrados na literatura conferem à busca de alternativas que empregam maior nível de
mecanização e redução de custos operacionais como consumo de combustível e mão de
obra.
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Tabela 7 – Índices Relativos aos Aspectos Ambientais, Econômicos Tecnológicos e sociais e Índice de Sustentabilidade
Indicadores - Aspectos
Item

Peso
Ambientais

Cama de Frango

Produto
Referência
(PR)
PR = Peso X 5

Grau de
Relevância
(GR)

Peso X GR

Índice Relativo (IR)
IR = Σ (Peso X GR) / Σ PR

Vinhaça de Cana
Indice de
Sustentabilidade (IS)
Σ IR / 4

Grau de
Relevância
(GR)

Peso X GR

1

Biocarvões no controle sanitário

4

20

5

20

2

8

2

Biocarvões como redutor das mudanças climáticas

4

20

3

12

2

8

3

Biocarvões como auxiliar na escassez de água

2

10

3

6

4

8

4

Biocarvões contendo substâncias poluentes

2

10

5

10

4

8

5

Geração de efluentes na manipulação da biomassa

0

0

5

0

1

0

4,24

6

Aplicação no ambiente gerador da biomassa

5

25

5

25

2

10

7

Condicionamento de solos

2

10

4

8

3

6

8

Fertilização

2

10

4

8

3

105

TOTAL
Item

89

Indice de
Sustentabilidade (IS)
Σ IR / 4

2,57

6
54

Econômicos

1

Volume da biomassa a ser transformada

5

25

5

25

3

15

2

Custos envolvidos na manipulação da biomassa

4

20

3

12

4

16

3

Maquinários envolvidos na aplicação do biochar

1

5

2

2

4

4

4

Custos envolvidos na aplicação do biochar

0

0

4

0

3

0

5

Viabilidade econômica (somatória dos custos)

10

4

2

60

TOTAL
Item

Índice Relativo (IR)
IR = Σ (Peso X GR) / Σ PR

3,92

4,12

8

3

47

3,42

2,89

6
41

Tecnológicos

1

Nível de mecanização do processo de manipulação

5

25

4

20

5

25

2

Sistema de manipulação mecanizado

4

20

3

12

4

16

3

Disponibilidade de dados do processo de pirólise

1

5

5

5

3

3

4

Paradigmas tecnológicos

2

10

4

8

2

4

5

Limitações das tecnicas para aplicação do biochar

0

5

0

3

0

60

TOTAL
Item

3,75

45

4,00

0
48

Sociais

1

Sistema de manipulação

0

0

4

0

3

0

2

Presença de agentes patogênicos

5

25

5

25

1

5

3

Presença de odores desagradáveis na biomassa

1

5

4

4

3

3

4

Distância entre a fonte geradora e a aplicação

15

4

3
TOTAL

45

4,56

12
41

Fonte: elaborado pelo autor

2

6
14

1,56
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5. CONCLUSÕES
A adoção de questionário estilo múltipla escolha foi uma opção para facilitar a
elaboração de respostas por parte dos especialistas e, desta forma, pôde proporcionar uma
maior taxa de retorno de formulários preenchidos. Esta forma de elaboração de perguntas
torna a avaliação das respostas pelo ensaísta, a elaboração do mapa cognitivo e o
apontamento dos indicadores de relevância, menos subjetiva, podendo assim, proporcionar
eficiência na representação fidedigna do pensamento dos especialistas.
O Mapa conceitual do biocarvão apresentou 11 conceitos ambientais, 5
econômicos, 7 tecnológicos e 7 sociais. O aspecto ambiental relacionado à produção e
utilização de biocarvão é o mais relevante segundo os especialistas.
A maior dificuldade observada na elaboração do mapa conceitual consiste na
inexistência existência de um modelo pré-definido, cabendo ao ensaísta desenvolver sua
própria forma de estruturação do mapa, mantendo, contudo, o objetivo principal que é
expressar o conhecimento tácito dos especialistas.
O mapa conceitual é resultado da interpretação pessoal do ensaísta, que depende de
sua percepção sobre as informações prestadas pelos especialistas. Diferentes ensaístas
elaborarão diferentes mapas conceituais, partindo da mesma fonte de informações.
Este estudo mostrou que o mapa conceitual é uma boa ferramenta metodológica
para representação do pensamento dos especialistas, especialmente de um processo novo
ou inovador, pois nem tudo é obvio ou mesmo possui uma referência ou elemento de
comparação, o que pode ser mudado quando se estrutura o pensamento.
O objetivo secundário proposto de aplicar a ferramenta MAIS para avaliação de
biocarvões obtidos da transformação de dejetos de animais de produção e da transformação
de resíduos agroindustriais do setor sucroalcooleiro e a comparação entre estes biocarvões,
foi alcançado. Para o biocarvão de cama de frango, os indicadores qualitativos de maior
grau de relevância foram controle sanitário, controle de substâncias poluentes, geração de
efluentes na manipulação da biomassa, aplicação no ambiente gerador da biomassa,
volume da biomassa a ser transformada, disponibilidade de dados do processo de pirólise e
limitações das técnicas para aplicação do biocarvão. Para o biocarvão de vinhaça, os
indicadores qualitativos de maior grau de relevância foram biocarvões como auxiliar na
escassez de água, controle de substâncias poluentes, custos envolvidos na manipulação da
biomassa, maquinários envolvidos na aplicação do biochar, nível de mecanização do
processo de manipulação, sistema de manipulação mecanizado.
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O objetivo secundário proposto de empregar a metodologia MAIS para indicação
dos fatores mais relevantes e que mais influenciam a aplicação da tecnologia e produto
avaliados, frente às práticas usuais empregadas no manejo e destinação das biomassas
avaliadas foi alcançado. O apontamento de indicadores de maior ou menor relevância, a
partir da expressão do conhecimento tácito dos especialistas, é uma característica
importante da metodologia MAIS, que pode auxiliar empresários, investidores,
legisladores, e demais profissionais envolvidos na avaliação destes produtos e respectivos
processos de produção, agregando embasamento técnico para tomada de decisão.
Na metodologia MAIS aplicada ao biocarvão, após extraídos os indicadores do
mapa conceitual, foi realizada a consulta à literatura técnico-cientifica para determinação
de qual indicador foi mais relevante. Existem fatores que podem influenciar a análise par a
par e consequentemente o cálculo do peso dos indicadores, os quais não foram levadas em
conta neste trabalho. Por exemplo, não foi considerado o Qualis ou Grau de Impacto dos
artigos consultados, um mesmo artigo pode ter sido contabilizado em duas ou mais bases
consultadas. É preciso aperfeiçoamento na metodologia de consulta às bases literárias.
Uma sugestão de melhoria na consulta é a realização da busca em revistas especializadas
no assunto tratado e classificação dos dados encontrados de acordo com o Qualis ou Grau
de Impacto da revista consultada.
O objetivo principal deste trabalho, que foi adaptar o método MAIS proposto por
BORK, 2015, com a determinação de um Índice de Sustentabilidade de biocarvões baseado
nos impactos tecnológicos, econômicos, ambientais e sociais foi plenamente alcançado. Os
índices de sustentabilidade para o biocarvão de cama de frango e vinhaça foram 4,12 e
2,89 respectivamente. Estes resultados mostram que a produção de biocarvão a partir da
cama de frango é mais sustentável que a partir da vinhaça. A metodologia MAIS dá
indícios a respeito de qual biocarvão é mais sustentável, porém não permite concluir algo
de forma catagórica, já que um dos princípios do método é promover uma visão mais
ampla, avaliando dentro de cada cenário estudado qual indicador tem maior impacto sobre
a sustentabilidade, qual deve ser o indicador a ser melhorado, qual indicador está sendo
negligenciado, ou qual indicador é considerado um forte índice de benchmarking para o
produto na visão da manufatura sustentável.
O método MAIS se mostrou uma ferramenta metodológica de mediação e avaliação
do desempenho de um produto ou processo de fácil entendimento e a simplicidade de
aplicação da metodologia torna-a uma ferramenta importante para o auxilio na tomada de
decisão, indicando ações para serem tomadas na busca pela manufatura sustentável.
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Durante a aplicação da metodologia MAIS, ficou bem claro que é possível utilizar
esta metodologia para avaliar diversos tipos de produtos, não importando a natureza do
processo de manufatura ou do produto avaliado, pois a metodologia foi desenvolvida
usando um processo de manufatura mecânica (usinagem de peças) como ambiente de
experimentação para validação. Neste trabalho, usamos a mesma ferramenta metodológica
para avaliar, de forma bem-sucedida, um processo novo, a pirólise de biomassas, inovador
no Brasil para a destinação de resíduos agrícolas.
Neste trabalho não foi possível alcançar o objetivo secundário de avaliação da
eficácia da reciclagem de fertilizantes pelas distintas rotas tecnológicas. O trabalho se
concentrou especificamente na rota termoquímica de pirólise que conduz a produção de
biocarvão. Em trabalhos futuros, a metodologia MAIS poderá ser aplicada a outos
processos de transformação de biomassas e poderá ser utilizada para comparativos técnicos
de diferentes rotas.
Finalmente, deve-se destacar que a transformação das biomassas estudadas através
de processo de pirólise lenta para a geração de biocarvão a ser aplicado na agricultura, é
algo inovador no Brasil, não há muitos agricultores ou pesquisadores aplicando esta
técnica, segundo estudos da SPPT Pesquisas Tecnológicas. Sugere-se como trabalhos
futuros, aplicar a ferramenta MAIS em outros processos e produtos para verificar,
inicialmente, a sua efetividade na indicação da sustentabilidade de um produto ou
processo, e ainda, é necessário conhecer melhor, através de mais pesquisas, quais são e
qual a quantidade ideal dos indicadores em cada modelo de processo para usar esta técnica.
No apêndice 1, é apresentado um esquema comparativo de diferentes processos que
podem ser empregados para trasnformação da biomassa dejeto de galinha poedeira que
são: compostagem, secagem + peletização e secagem + pirólise. Em trabalho futuro,
pretende-se aprofundar este estudo através da aplicação da metodologia MAIS para
comparar diferentes rotas tecnológicas.
É preciso pesquisar mais sobre a utilização da pirólise para tratar resíduos agrícolas,
e sobre a aplicação dos produtos gerados a partir da pirólise. Neste trabalho analisou-se
apenas o biocarvão, porém este processo gera gases não condensáveis, bio óleo e extrato
aquoso e o processo de pirólise deve ser avaliado integralmente.
É preciso criar uma forma de introduzir uma cultura de transformar a manufatura
tradicional em uma “Manufatura Sustentável”, medindo os níveis de sustentabilidade no
ambiente fabril, usando ferramentas metodológicas como a aplicada nesta dissertação.
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APÊNDICE 1 – AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ROTAS TECNOLÓGICAS PARA
TRANSFORMAÇÂO DE DEJETO DE GALINHA POEDEIRA

A tabela 8 apresenta o comparativo de três tecnologias para transformação de dejetos de
galinha poedeira: compostagem, peletização e pirólise. Alguns pontos merecem destaque:

1. A massa gerada na compostagem é muito maior que na peletização e na pirólise. Para cada
1.000kg de dejeto de galinha úmido (teor de umidade de 80%) são gerados 1.600kg de
composto (teor de umidade de 55%) ou 220kg de pellets ou 112kg de carvão, todos com
aplicação agrícola.
2. A área requerida para a implantação da tecnologia é muito grande. Para transformar 150t/dia
de dejeto de galinha poedeira úmido (TU=80%) pela tecnologia de compostagem com
pontes dotadas de pás revolvedoras são necessários 48.000m² de área coberta. Por outro
lado, a peletização e pirólise são processos industriais que requerem espaço físico muito
menor para a mesma capacidade de processamento: 500m².
3. Na compostagem não há completa garantia de eliminação de vetores patogênicos uma vez
que é muito difícil assegurar que toda a massa passou pelo regime termofílico no qual as
temperaturas são elevadas em torno de 70°C. Na peletização (secagem) e pirólise, há
completa garantia de eliminação de agentes patogênicos.
4. Na compostagem há geração de odores e é preciso investimentos na coleta do chorume e
tratamento dos efluentes. A peletização (secagem) e pirólise envolve equipamentos
herméticos e o problema de odor é sensivelmente reduzido e não há geração de efluentes.
A figura 15 apresenta um esquema simplificado com os principais números dos insumos e
produtos gerados por estas tecnologias partindo da transformação de 1.000kg de dejeto com teor de
umidade de 80%.

• Os números relativos aos produtos gerados na pirólise foram obtidos a partir de amostra
enviada pela Granja Satoshi Ito em Maio de 2012.

• Os números relativos à venda dos produtos e aquisição de lenha ou bagaço são estimativos e
é preciso aprofundar o trabalho técnico e a pesquisa de mercado para apurar estes valores.
Foi considerado para o preço de venda dos produtos:

o Composto orgânico

R$80,00/t

o Pellets seco

R$300,00/t
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o Bio-carvão

R$900,00/t (apresenta do dobro do conteúdo de

fertilizantes dos pellets e apresenta os benefícios agronômicos do carvão no solo –
biochar – condicionador de solo e fertilizante de liberação lenta).

Os dados apresentados neste breve comparativo (tabela 1) mostram que o caminho para a
transformação dos dejetos de galinha poedeira é a adoção de tecnologia secas com redução de
volume dos produtos e obtenção de produtos de maior valor agregado. A peletização e a pirólise são
alternativas muito mais viáveis que a compostagem.

É recomendado um aprofundamento técnico desta análise com elaboração de balanços de
massa e energia completos, levantamento justificado de valores para os insumos e produtos,
levantamento técnico da aplicabilidade dos produtos, avaliação logística da implantação das
tecnologias, avaliação de aspectos comerciais e ambientais.

Tanto a peletização quanto a pirólise são tecnologias que podem e devem ser implantadas
gradativamente. O passo inicial nas duas rotas é a secagem do produto e este deve ser o primeiro
ponto a ser atacado.
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Tabela 8 - Comparativo Técnico - Compostagem versus Pirólise - Dejeto de Galinha Poedeira
Parâmetro

Descrição
processo

Compostagem

sumária

do

Operação
Equipamentos principais

Pressão
Temperatura

Secagem / Peletização

Conjunto de técnicas de manipulação mecânica de
resíduos orgânicos e de controle microbiológico
aplicadas para controlar a decomposição destes
resíduos com a finalidade de obter, no menor tempo
possível, um material estável, rico em húmus e
nutrientes minerais; com atributos físicos, químicos e
biológicos superiores (sob o aspecto agronômico)
àqueles encontrados na(s) matéria(s)-prima(s).

Necessidade de biomassa
externa para cada 1.000kg
de dejeto úmido

Requer mistura com biomassa lignocelulósica (bagaço
de cana ou cavaco de madeira) para redução do teor de
umidade ser ajustado em torno de 55% e para
descompactação do material para permitir a aeração do
berço
Quantidade requerida = 1.000kg

a) Adição de cavaco de madeira (TU = 30%) =
1.000kg para ajustar o teor de umidade a 55%
a partir de 1.000kg de
resíduo úmido se obtêm:

TU

1.000 × 0,8 + 1.000 × 0,3
= 55%
=
1.000 + 1.000

Atmosférica
380 a 450°C

• Pellets de Dejeto de galinha poedeira
(condicionador de solo e fertilizante
orgânico)

• Composto orgânico (condicionador de solos e
fertilizante orgânico)

mist

Atmosférica
140 a 160°C

Processo térmico de redução do teor de
umidade pela remoção da água livre e
ligada associado a processo mecânico
(peletização)
de
conformação
e
compactação do material.

Batelada
Ponte com pás revolvedoras ou
Pás carregadeiras (sistema leiras)
Atmosférica
Fase 1 - mesofílica I em torno de 40°C a 50°C
Fase 2 – termofílica em torno de 70°C
Fase 3 = mesofílica II em torno de 40°C a 50°C
Fase 4 – criofilica em torno de 25°C a 30°C

Produtos e aplicações

Produto final de venda:

Contínua
Secador e
Peletizador

Pirólise
Processo termoquímico de decomposição de
resíduos orgânicos com ausência do oxigênio do ar
atmosférico na faixa de temperatura de 380 a 450°C
catalisado por elementos inorgânicos presentes na
matéria-prima, no qual as ligações heterogêneas CH; C-N; C-O e C-S são preferencialmente rompidas
e as ligações C-C são mantidas levando a produção
de carvão, óleo, extrato aquoso e gases não
condensáveis.
Contínua
Secador ee
Reator de pirólise

Requer biomassa externa (bagaço de cana
ou cavaco de madeira) para queima na
fornalha para geração de calor para
secagem do dejeto de galinha até alcançar
teor de umidade em torno de 10%.
Quantidade requerida = 222kg

•
Produto final: pellets seco (TU
= 10%)

b) Massa da mistura = 2.000kg
c) Perda na forma de gás = 20%
• Prod. final: composto orgânico = 1.600kg

220kg
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• Carvão (51,1%) (condicionador de solo e
fertilizante orgânico de liberação lenta)
• Óleo (6,0%) e Extrato Aquoso (24,3%)
(queimados para gerar calor para secagem)
• Gases Não Condensáveis (18,6%) (queimado para
gerar calor para pirólise)

Requer biomassa externa (bagaço de cana ou
cavaco de madeira) para queima na fornalha para
geração de calor para secagem do dejeto de galinha
até alcançar teor de umidade em torno de 10%.
Quantidade requerida = 151kg

•

Produto final: Carvão (Agrocarbo)
(51,1%)

220 × 0,511 = 112kg

83

Fertilizante

Controle ambiental

Tabela 8 – continuação
Todo macro e micronutriente presente no
Todo macro e micronutriente presente no dejeto de
dejeto de galinha fica concentrado em
galinha fica diluído em 1.600kg de composto
220kg de pellets
•
Secador e reator herméticos e
•
Há geração de odores.
operando em pressão negativa sem emissão
•
Não há garantia de completa eliminação de
de odores
vetores patogênicos
•
Completa eliminação de vetores
•
Necessidade de contenção e tratamento do
patogênicos
chorume para evitar riscos de vazamento.
•
Não há efluentes líquidos

Tempo de processamento
(tempo de residência)

4 meses
Massa de dejeto de galinha = 150.000 kg

•
Secador e reator herméticos e operando em
pressão negativa sem emissão de odores
•
Completa eliminação de vetores
patogênicos
•
Não há efluentes líquidos

1 hora

1 hora

Empreendimento industrial: área
necessária para implantação dos
equipamentos secador e peletizadora =

Empreendimento industrial: área necessária
para implantação dos equipamentos secador e
reator de pirólise =

A = 500m²

A = 500m²

Baixa devido a ser um processo industrial
com relativo baixo volume de manipulação
de sólidos

Baixa devido a ser um processo industrial com
relativo baixo volume de manipulação de sólidos

Gera pellets transportáveis e de volume
reduzido

Gera carvão transportável e de volume reduzido

Alto – utilizado na peletização

Baixo - ventiladores

dia

Massa de cavaco de madeira = 150.000 kg
Massa da mistura = 300.000 kg

Todo macro e micronutriente presente no dejeto
de galinha fica concentrado em 112kg de carvão

dia

dia

Densidade da mistura : ρ = 750 kg

Área requerida para o
processamento diário de
150.000kg (úmido) que
corresponde a massa seca
de 30.000kg:

m3
kg
300.000
dia = 400 m3
Volume da mistura : V =
dia
750 kg 3
m
Tempo de residência :
τ = 4meses = 4mês × 30 dias mês × 24 h dia = 2.880h
Volume da pilha de compostagem =
3
400 m
dia × τ =
dia × 2.880h = 48.000m3
24 h
24 h
dia
dia
Altura da pilha = 1m

VR =

400 m

3

Área requerida : A =

Mão de obra necessária

Mobilidade dos produtos
Consumo energia elétrica

48.000m3
= 48.000m 2
1m

Alta devido ao grande volume manipulado na fábrica e
transportado
Gera o composto orgânico em grande volume e com
teor de umidade em torno de 55% que exige gastos de
diesel para transporte
Alto – Agitadores mecânicos e sopradores
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Cavaco de madeira
R$100,00/t

COMPOSTAGEM

1.000kg

Liberação de gases ( 20%) = 400kg

1.000kg cavaco x R$0,10/kg = R$100,00
Dejeto úmido
Teor de
umidade = 80%

1.000kg

1.600kg

COMPOSTAGEM

Composto orgânico
(55% de umidade)
R$80,00/t
1,6t x R$80,00/t = R$128,00

Líquido = R$128,00 - R$100,00 = R$28,00

Lenha
R$100,00/t

PELETIZAÇÃO

216kg

216kg lenha x R$0,10/kg = R$22,00
Dejeto úmido
Teor de
umidade = 80%

1.000kg

220kg

220kg

SECAGEM

PELETIZAÇÃO

Pellet seco
R$300,00/t
0,22t x R$300,00/t = R$66,00

Líquido = R$66,00 - R$22,00 = R$44,00

PIRÓLISE
Lenha
R$100,00/t

143kg

143kg x R$0,10/kg = R$14,30

Dejeto úmido
Teor de
umidade = 80%

1.000kg

220kg

SECAGEM

112kg
PIRÓLISE

Carvão (51,1%)*
R$900,00/t
0,112t x R$900,00/t = R$100,80

GNC (18,6%)**
p/ queima
Bioóleo p/ queima 13,2kg (6%)*
+ Extrato Aquoso p/ queima 53,5kg (24,3%)*
* Valores obtidos para dejeto de galinha poedeira

Líquido = R$100,80 - R$14,30 = R$86,50

** Gases Não Condensáveis
Secador:

Secagem:

860kcal/kg de água evaporada
860kcal/kg x 780kg água =
670.800kcal

Lenha:
3.100kcal/kg
670.800kcal / 3.100kcal/kg = 216kg
R$100,00/t
216kg lenha x R$0,10/kg = R$21,60

Lenha:
3.100kcal/kg
Óleo:
670.800kcal - 118.800kcal - 107.000 = 445.000kcal
9.000kcal/kg
445.000kcal / 3.100kcal/kg = 143kg
9.000kcal/kg x 13,2kg = 118.800kcal
R$100,00/t
143kg
x R$0,10/kg = R$14,30
Extrato aquoso:

Secagem + Pirólise:

2.000kcal/kg
2.000kcal/kg x 53,5kg = 107.000kcal

Figura 15 - Esquema simplificado das tecnologias de transformação de Dejeto de Galinha Poedeira: Compostagem X Peletização X
Pirólise
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