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Avicultura e o Sistema de Aquecimento por Pellets. O Brasil é o terceiro país de maior

produção de frango de corte no mundo, sendo o maior exportador. Atualmente, as

tecnologias envolvidas no processo estão bem desenvolvidas e implicam alto consumo de

energia. No entanto, considerando-se as condições atuais de tecnologia, o sucesso ou o

fracasso de uma criação de frangos de corte se relaciona às condições ambientais a que as

aves estão submetidas.

Avicultura. A avicultura brasileira é uma das maiores do mundo, tanto em produção quanto

exportação. Apresenta, além das vantagens de geração de renda, grande valor social de

viabilizar rendimentos a pequenos avicultores, chamados integrados, que criam frangos de

corte apoiados financeiramente pela indústria alimentícia. Durante as primeiras semanas de

vida das aves, na maioria das regiões produtoras, há necessidade de se prover aquecimento

para o ar do ambiente onde são criados os pintinhos, uma vez que as temperaturas deste

podem cair a valores inferiores aqueles necessários para bom desenvolvimento dos animais.

Em passado recente utilizava-se campânulas a gás.
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Todavia, face às oscilações dos

preços deste, na maioria das

vezes para mais, os produtores

tem buscado alternativas visando

substituição deste combustível.

Das alternativas energéticas

passíveis de ser usado na

avicultura de corte, o uso de

pellets é a que mais vem

ganhando terreno ultimamente,

por diversas razões como listado

a seguir:

i) A produção de frangos de corte

se dá, normalmente, na zona

rural, local de fácil

obtenção/produção de

biomassas diversas;

ii) Sua utilização geralmente não

demanda mão-de-obra

qualificada;

iii) É a opção de menor custo,

quando comparado a outras

fontes de energia, como de

origem fóssil, por exemplo;

iv) e por fim, mas não menos

importante, é uma fonte de

energia renovável, e sua utilização

sustentável é ecologicamente

correta.



A utilização de energia elétrica via aquecedores com resistências para aquecimento de aviários

é inviável devido ao fato desta energia nobre ter um alto custo comparativo aos combustíveis

passiveis de ser usados para este fim, e também devido aos fatores entrópicos relacionados.

Por outro lado o uso de combustíveis de origem fóssil, como derivados de petróleo e gás

natural, além de serem mais dispendiosos que biomassas diversas, estão associado à emissão

de CO2 e conseqüentemente ao efeito estufa. Então, considerando que a geração de energia

pelo sistema de aquecimento de pellets é mais econômica e ecologicamente correta.

Necessidade de Energia Térmica e Climatização. O conforto térmico no interior das instalações

avícolas constitui um desafio, uma vez que situações extremas de calor ou de frio afetam a

produção. A climatização se torna uma solução estratégica, para se criar uma situação de

maior independência do clima externo, reduzindo a variabilidade da cadeia produtiva como um

todo.

O avicultor deve assegurar a zona de conforto entre 31ºC e 33ºC para recém nascidos (entre um

e sete dias de vida) e entre 21ºC a 23ºC para animais adultos, com umidade relativa entre 65%

e 70%. Isso se constitui em um desafio, principalmente para os avicultores da região Sul do

país, especialmente nos períodos de frio, quando é necessário o aquecimento para a

manutenção da temperatura adequada do aviário. O procedimento de aquecimento passou a

realizar a queima de lenha em fornalhas, com transmissão do calor por meio de dutos, que

conduzem o calor da fornalha para o interior das instalações.

Combustão e Energia. Os produtores de frango de corte, que, devido aos altos preços do gás

liquefeito de petróleo há a tendência de utilização da combustão da lenha para realizar o

aquecimento de aves durante o processo produtivo de frango de corte.
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Demanda de Energia na Avicultura. Os gastos de energia (gastos com climatização podem

alcançar 22% dos custos totais de produção do frango para o avicultor) nos aviários

representam impacto significativo na avicultura e estão diretamente relacionados com a

climatização (aquecimento e ventilação) dos galpões. O clima temperado e as variações

climáticas do país potencializam o consumo elevado de energia.

Demanda e Consumo de Energia Elétrica em Aviários. Os aviários equipados com sistema

convencional de climatização (sistema com acionamento parcialmente manual) apresentam

um consumo de energia menor que os aviários com sistema de climatização automática.

A demanda de energia elétrica por lote de produção, na qual novamente evidencia-se que os

sistemas de climatização negativa demandam maior energia ao comparar com os sistemas

convencionais para a produção da mesma quantidade de frango de corte.

Além dos sistemas de climatização, os aviários são equipados com alimentadores dos

comedouros, alimentadores dos bebedouros e sistema de iluminação. O consumo

energético em instalações de frango de corte é fundamental para a sobrevivência da

atividade, que está diante de mercados altamente competitivos nos quais, cada vez mais,

torna-se necessário o uso racional da energia elétrica.

Demanda e Consumo de Energia Térmica em Aviários. Devido às características climáticas, o

sistema de climatização dos aviários deve manter a temperatura interna adequada para o

bom manejo das aves. No decorrer das estações, bruscas variações de temperatura

prejudicam o manejo das aves de corte. Por conseqüência disso, no decorrer do ano, há uma

variação no consumo de energia elétrica e térmica nos aviários. No verão, demanda-se maior

energia elétrica para os horários de maior temperatura para acionar os sistemas de

climatização. No inverno, necessita-se de grandes quantidades de energia térmica para

elevar a temperatura interna do aviário.



Para manter essa temperatura em valores aceitáveis para o bom manejo das aves, utilizam-

se os aquecedores a lenha (caldeira) ou os aquecedores infravermelhos a gás.

O aquecedor a lenha é um equipamento que consiste em fornalha, chaminé, ventilador,

sistema elétrico de controle e tubos para a distribuição do ar quente produzido pelo

equipamento dentro do aviário.

Esse sistema promove um aquecimento controlado e são utilizados no Sul do Brasil por se

tratar das regiões mais frias do país. Os aquecedores infravermelhos a gás, este tipo de

equipamento utiliza como combustível os gases comburentes (GLP, Biogás, gás natural, entre

outros gases comburentes) e funciona pelo princípio de transmissão de calor por radiação,

onde a combustão do gás ocorre em superfície metálica tornando-a incandescente.

Sistema de Aquecimento para Frango de Corte.

Ambiência térmica para aves de corte. Os avanços nos sistemas produtivos de aves de corte,

tanto do ponto de vista genético quanto gerencial, fazem com que o ambiente adequado seja

condição indispensável para que os animais possam expressar o seu máximo desempenho

Zootécnico. Os estudos sobre ambiência visam analisar e estabelecer condições necessárias

para a avaliação e concepção de um ambiente térmico adequado às atividades e à

ocupação, bem como estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise das

condições térmicas de um ambiente.

O ambiente interno onde as aves estão inseridas é composto por fatores físicos, químicos e

biológicos, que incluem o ambiente aéreo, luz e componentes construtivos. Dentre os fatores

do ambiente, os térmicos são os que afetam mais diretamente a ave, principalmente na fase

inicial da vida e em períodos frios, pois comprometem a manutenção de sua homeotermia.
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As aves necessitam de ambientes com temperatura na zona de conforto, para que atinjam o

seu potencial genético, sendo que nesta zona o metabolismo normal fornece toda energia

necessária para manter a temperatura corporal no nível normal.

As primeiras semanas de vida das aves são as mais críticas.

Nenhum outro período ou fase de vida demanda tanto cuidado e atenção por parte do

produtor, pois erros cometidos não poderão ser corrigidos futuramente, afetando assim o

desempenho final das aves.

Os pintinhos são mais susceptíveis às situações de estresse, podendo sofrer

comprometimento do sistema imunológico, ficando vulneráveis a doenças e, por

conseguinte, apresentando rendimento produtivo menor que o esperado.

O pintinho possui grande relação entre área/volume corporal, o que ocasiona dificuldades

na retenção do calor corporal. Pelo fato de sua capacidade de termorregulação não estar

bem desenvolvida, as aves na primeira semana (1 a 7 dias de vida) necessitam entre 32 -

34oC e na segunda semana de vida necessitam entre 28 – 32 oC para manter a temperatura

corporal constante.

Assim, durante boa parte do ano, deve-se dar atenção ao aquecimento, pois o

desenvolvimento do pintinho, em particular na primeira semana de vida, é condição

relevante para o desempenho futuro do animal, pois processos fisiológicos como hiperplasia

e hipertrofia celular, maturação do sistema termorregulador e diferenciação da mucosa

gastrintestinal, influenciará de maneira marcante o peso corporal e a conversão alimentar da

ave até a idade de abate.

Outro problema em aves de corte relacionado à resposta fisiológica é a ocorrência de ascite.

O rápido crescimento das aves e o ambiente frio são considerados os principais fatores

predisponentes no desenvolvimento da síndrome ascítica causando alta taxa de

mortalidade.



Aquecimento de aviários. Aquecer um aviário não é uma tarefa fácil no Brasil, uma vez que

as instalações são abertas e sem nenhum isolamento térmico. Além disto, é considerável o

gradiente de temperatura entre o dia e a noite, o que dificulta o dimensionamento de

sistemas de aquecimento. Desta forma, o gasto de energia para o aquecimento do ar dos

ambientes onde estão alojados os pintinhos é sempre maior do que seria desejável e nem

sempre garante o aquecimento apropriado para as aves. O fato é que a maior parte da

energia calorífica é perdida através das cortinas e aberturas.

Em períodos frios, para fornecer calor e proporcionar conforto térmico aos pintinhos, vários

tipos de aquecedores têm sido utilizados, sendo que a evolução desses equipamentos se deu

sempre na busca de uma forma melhor de transferir o calor com menor custo de energia.

A eficiência de transformação da energia contida no combustível em energia térmica e as

perdas envolvidas nos processos de transmissão de calor devem ser preponderantes na

determinação de um ou outro sistema de fornecimento de calor.

Os equipamentos mais comumente utilizados para o aquecimento dos pintinhos são as

fornalhas a lenha de fogo indireto e as campânulas a gás, entretanto diversas pesquisas têm

demonstrado que esses sistemas de aquecimento são pouco eficientes em manter os

pintinhos em condições de conforto térmico.

Outro fator muito importante a se considerar é que basicamente todos os sistemas

tradicionais de aquecimento do ar ambiente interno a um galpão envolvem a queima de

combustíveis como a lenha e conseqüentes emissões de gases poluentes, alguns dos quais

extremamente nocivos às aves, ao trabalhador e ao meio ambiente como um todo.

A queima do oxigênio do interior do galpão e o aumento da concentração de dióxido de

carbono, por exemplo, podem levar as aves a uma maior susceptibilidade a doenças

relacionadas ao metabolismo, como a ascite, por exemplo.
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Novas pesquisas promovidas pelo Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade

Federal de Viçosa demonstraram a viabilidade da utilização de vários sistemas de

aquecimento de ar ambiente pelo aquecimento a pellets que visam o conforto térmico das

aves criadas por pequenos e médios avicultores.

Sistemas de Aquecimentos de Aviários

Fornalhas usadas no aquecimento de aviários. Existem dois tipos básicos de fornalhas, uma

com aquecimento direto do ar do interior do galpão, conhecida como “fornalha de queima

direta”, e outra com aquecimento indireto do ar, conhecida como “fornalha de queima

indireta”.

Esses sistemas de aquecimento trabalham com energia pelo uso da lenha com alto grau de

umidade, podendo o produtor gerar o seu próprio combustível em sua propriedade, bastando

para isso possuir programa de reflorestamento. Isto é necessário quando se necessitam de

grandes volumes de lenha, ou caso contrário, saber explorar racionalmente lenhas

provenientes de sua mata, geralmente disponível, oriundas de árvores mortas naturalmente,

usualmente presentes em qualquer área verde. O sistema consiste de fornalha, motor

ventilador e tubos distribuidores de ar quente.

O projeto de uma fornalha deve ser concebido de modo que se permita alimentação contínua

e uniforme do combustível. Além disso, ela deve possuir aberturas reguláveis para entrada de

ar primário e secundário, possibilitar a distribuição uniforme e turbulenta do ar na câmara de

combustão, assegurar a estabilidade da queima e a continuidade operacional do sistema,

permitir a remoção eficiente das cinzas e possibilitar boa tiragem para retirada contínua dos

produtos de combustão. Este sistema é considerado oneroso para o empresário e envolve um

grande número de funcionários e uma área de armazenamento.



Fornalha à lenha de queima indireta. São estruturas projetadas com objetivo de possibilitar

combustão completa dos combustíveis sólidos, garantindo o máximo rendimento térmico. O

controle na temperatura interna do ar no galpão é feito por meio de um termistor conectado a

um painel, que controla o acionamento do ventilador da fornalha que, conseqüentemente,

controla a velocidade de queima da biomassa e a vazão de ar aquecido que entra no galpão.

Muito necessária nas primeiras semanas de vida das aves, é um sistema bastante

dependente do padrão de isolamento e do volume útil do aviário, pois é essencial que não se

permita que o ar aquecido escape da região delimitada para os pintinhos. O consumo de

lenha depende das características de cada fornalha, podendo variar também com as

exigências térmicas do ambiente.

A fornalha a lenha de aquecimento indireto do ar geralmente é constituída por corpo em

formato cilíndrico, construída em material metálico e revestida por isolante térmico.

Apresenta na área interna central a câmara de combustão, sendo formada uma área para

passagem do fluxo de ar no espaço entre a parede interna da fornalha e a superfície da

câmara de combustão. O ar é injetado na fornalha através de sucção de uma turbina

localizada na extremidade oposta à abertura da fornalha. A turbina, movida por um motor

elétrico, conduz o fluxo de ar aquecido à saída da fornalha e posteriormente para um sistema

de distribuição de ar aquecido composto por tubulação metálica colocada na parte interna

central do galpão. O controle da temperatura interna é realizado por meio de termistor

conectado a um painel, que controlará o acionamento do ventilador e, conseqüentemente, a

velocidade da queima e a vazão de ar aquecido que entra no galpão.

Tambores de irradiação a lenha. Os tambores de irradiação à lenha são utilizados no sul do

país, onde a demanda por aquecimento dos aviários pode ser maior que no sudeste e outras

regiões do país, para suplementar o aquecimento proporcionado pelas campânulas a gás.

Esse sistema consiste em dois tanques de óleo vazios soldados em série, produzidos

artesanalmente.
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Tem a função de amenizar as condições ambientais no inverno rigoroso, provendo calor

suplementar ao gerado em campânulas a gás e não propriamente atender as exigências

térmicas das aves. Esses tambores têm capacidade de 200 litros cada um e dispõem de

chaminé para saída de fumaça que viabiliza a retirada de CO2 originado pela queima da

lenha. O tambor, posicionado com o eixo maior na horizontal, às vezes com pequena

inclinação, apóia-se em suportes metálicos, de forma a garantir um afastamento de 0,70 m

da cama, impedindo assim contato direto com as aves.

Problemas no uso de tambores com o uso da lenha para aquecimento. Alguns problemas

que podem ocorrer durante a utilização desses tambores com o uso da lenha para o

aquecimento de aviários:

• a temperatura não é mantida constante e muita vez excede ao necessário. Por ser um

sistema rudimentar, não é provido de qualquer mecanismo de controle da entrada de ar onde

ocorre a queima do combustível, resultando em desperdício e podendo ocasionar

superaquecimento dentro do pinteiro. Tal incremento excessivo de temperatura ocorre num

curtíssimo intervalo de tempo, obrigando o tratador a monitorar constantemente o galpão, e

abrir as cortinas em caráter emergencial, para se evitar prejuízos aos pintinhos, ocasionado

por excesso de temperatura;

• por outro lado, esta maior constância no manejo e aberturas de cortinas possibilita maior

aporte de ar puro, aliviando o efeito da queima da lenha;

• requer maior mão-de-obra. Além do monitoramento para prevenção do superaquecimento,

o tratador é obrigado a entrar na área do pinteiro mais vezes do que em outros sistemas,

objetivando abastecimento do tambor artesanal de irradiação e colocação de lenha próxima

a este para utilização futura;

• risco de incêndio. Como o sistema consiste na combustão da lenha dentro da instalação,

pode ocasionar incêndios dentro da mesma, devido ao superaquecimento nas imediações da

cama de maravalha ou de outro material orgânico;



• risco de contaminação com os gases da combustão. Com o entupimento da chaminé que

retira a fumaça resultante da queima da lenha, o ambiente interno rapidamente se

contamina com gases provenientes da combustão, elevando as concentrações a níveis

emergenciais, com risco de morte ou predisposição a doenças para os animais e tratadores.

Geradores de ar quente. Em países de clima frio, como nos Estados Unidos e nos países da

comunidade Européia, também são muito usados os geradores de ar quente, onde o

aquecimento é central. O princípio de funcionamento é simples, como um queimador com o

uso de biomassa e pellets, pois todo calor gerado será usado no ambiente, não havendo a

necessidade de placas de cerâmica ou outros sistemas de direcionamento de calor.

Basicamente é composto por uma unidade de controle, um queimador e um ventilador

centrifugo posicionado dentro de uma câmara de combustão, onde o ar quente proveniente

da queima da mistura ar quente mais combustível é succionado pelo ventilador e insuflado

diretamente para o ambiente.

Podem ser instalados internamente ou externamente, se instalado internamente é preciso

prever renovação contínua de no mínimo 75% de ar fresco, a fim de prover oxigênio em

quantidade suficiente, tanto para a combustão como para não elevar a quantidade de

monóxido e dióxido de carbono a níveis prejudiciais aos animais.

Aquecimento com pellets. Uso de fornalha a vapor com o uso de pellets para aquecimento

térmico na avicultura. Sistema de geração de ar quente e limpo com economia significativa

de combustível. E que reduz o esforço ergonômico e o erro humano na operação de

secadores de grãos.
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WIMBERLY desenvolveu uma fornalha para operar com pellets, cama de aviário e serragem

de forma totalmente automatizada. O produtor necessita apenas encher o depósito de

combustível quando a carga deste se aproximar do final. Os pellets podem ser de

reflorestamento ou resíduos de indústria de móveis ou serrarias. A fornalha pode aquecer de

forma indireta um aviário conforme o esquema abaixo:

Com a instalação do sistema de aquecimento de ar e vapor com o uso de pellets obtém-se

melhor aproveitamento do calor do combustível, além de eliminar o contato dos gases de

combustão (fumaça e fagulhas) com o produto, melhorando significativamente a qualidade e

eliminando a contaminação com hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) geradas

pela combustão incompleta de matéria orgânica, principalmente da lenha.

Sistema de aquecimento dos aviários com pellets. Este sistema possibilita o controle

preciso da umidade reduzindo rachaduras causadas por excesso de temperatura e elimina o

cheiro de fumaça. Possibilita uma automação da alimentação de combustível e controla os

índices de emissões atmosféricas da chaminé. Não necessita de refratários e grelhas de ferro

fundido reduzindo o custo de manutenção.



O sistema é composto de gerador de vapor, trocador de vapor/ar e dutos de condução do ar

quente ao secador. É projetado para gerar ar quente e limpo para aquecimento. Utiliza o

trocador de calor de placas (radiador) para maior eficiência no aquecimento do ar, menor

custo de manutenção e facilidade de limpeza do sistema.

Este sistema de aquecimento de ar de placas utiliza todo o potencial térmico da queima do

combustível (pellets) para promover a troca de calor no radiador e garantir que o fluxo de ar

quente no interior do secador seja uniforme e não sofra tantas variações de temperatura do

meio ambiente.

O calor gerado na fornalha flui através do trocador de calor e é descartado para a atmosfera

na chaminé. Em contra-corrente o ar frio é insuflado e, após circular dentro do trocador de

calor de placas, é injetado no secador de grãos. O aquecimento e no uso de insumo

energético para aquecimento dos aviários pode ser altamente rentabilizada por sistemas de

aquecimento/geração de energia térmica com o uso de pellets que permitam a sua

utilização de uma forma competitiva ao longo de todo o ano.

O recurso de gerar energia com combustíveis fósseis não implica em maiores custos e uma

opção irracional do ponto de vista econômico e ambiental para soluções de aquecimento. As

caldeiras (fornalha) que utilizam pellets permitem produzir calor na forma de água quente e

vapor com custos inferiores. Quanto menor a umidade da matéria-prima (pellets 6,5 á 8,0%),

maior a quantidade de energia útil que pode ser obtida.

Das principais conclusões da conversão do sistema de aquecimento dos aviários em Portugal

para este tipo de tecnologia destacam-se: Redução superior a 50% nos custos de

aquecimento. Redução de 40% nos custos com pessoal. Redução de 18% em outros custos

variáveis. Redução de 2% na taxa de mortalidade (melhoria das condições de conforto

animal). Redução de 10% nos custos totais. Incremento de 58% na margem bruta. Taxa

Interna de Rentabilidade (TIR) > 19%. Período de Retorno do Investimento (PRI) < 4 anos.
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Substituição da lenha por pellets. Os pellets podem ser utilizados como substitutos diretos da

lenha em variados usos, como residencial, industrial, estabelecimentos comerciais, olarias,

cerâmicas, padarias, pizzarias, fábricas de alimentos, de cimento, laticínios, indústrias químicas e

têxteis, aquecimento de grãos e ainda o uso na fornalha de aquecimentos de aviários.

Com o uso de pellets em substituição à lenha para o aquecimento dos aviários, os avicultores

terão acesso a um combustível com poder calorífico e durabilidade muito maior que a lenha e

assim não despenderão muita mão de obra para esse processo. A principal vantagem social do

uso dos pellets está no fato do funcionário não ter que inserir lenha a cada duas ou três horas, pois

uma carga de pellets na fornalha ou queimador de pellets permite aquecer o aviário por um longo

período (controle automatizado).

Comparado com lenha que é utilizada para geração de vapor e aquecimento industrial, o pellet de

madeira apresenta muitas vantagens. O seu mais elevado poder calorífico e densidade aparente

e baixo teor de umidade (6,5 a 10%) trazem uma série de vantagens sobre a biomassa e a lenha

(média de 35 a 40% de teor de umidade). Quer ainda pela maior densidade dos pellets de

madeira ou quer pelo maior poder calorífico que facilitam os custos de armazenamento e

transporte e uma maior geração de energia.

Queimador de Pellets. Vantagens do uso dos queimadores de Pellets para o uso na avicultura:

- exclusivo sistema combustível (pellet)

- confeccionado em chapas galvanizadas, ferro fundido

- autonomia de 10/12 hs mesmo em dias de baixa temperatura

- dispensa mão de obra noturna para abastecimento de combustível nos aquecedores

- equipamento que realmente produz a energia necessária para promover um bom aquecimento.

- economia de combustível.



Do consumo equivalente aproximado. O consumo está relacionado à temperatura externa, se

faz necessário um experimento durante um ano para precisar o consumo, porem em media

um lote com aquecimento de 18 dias, considerando temperaturas mínimas de 05 graus no

inverno, 10 graus na primavera e outono e 20 graus no verão, consome em media um aviário

com 20.000 aves:

- Lenha = 15 mts (R$ 60,00 x 15 mts = R$ 900,00 ou R$ 0,0450 por ave)

- Diesel ou gás = 1.200 lts (R$ 2,65 x 1.000 lts = R$ 3.180,00 ou R$ 0,160 por ave)

- Pellets = 1,5 ton = (R$ 550,00 x 1,5 ton. = R$ 825,00 ou R$ 0,0400 por ave)

Em nossos experimentos percebemos que 01 tonelada de pellet se equivale a 06 mts de

lenha seca e a 10 mts de lenha verde (menos de 4 meses de corte se considera inapta ao

uso).

Do consumo aproximado de pellet – usando somente pellet (calculo para 20.000 aves)

30 graus = 05 kgs/hora

25 graus = 10 kgs/hora

20 graus = 15 kgs/hora

15 graus = 20 kgs/hora

10 graus = 22 kgs/hora
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Ao decidir pela produção de pellets, a empresa está optando em desenvolver um produto de

origem renovável, denominado de carbono zero e ecologicamente correto. A principal razão

para o desenvolvimento da unidade industrial de produção de pellets é o forte aumento da

demanda de energia térmica e de aquecimento que o mundo vai enfrentar nos próximos anos.

O Pellet é um combustível sólido de granulado de resíduos de madeira prensado, proveniente

de desperdícios de madeira. O mercado oferece várias tipologias de pellet com características

que variam conforme os tipos de madeiras a serem utilizado.

São partículas de resíduos agrícolas ou agro-florestais compactados sob a forma de um

pequeno cilindro. Pellets é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em

um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de resíduos gerados no processamento

da madeira, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e

dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.



Fonte de Energia Limpa e Renovável. O pellet é uma fonte de energia renovável, limpa e

eficiente, resultando em um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de resíduos

gerados no processamento da madeira, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e

liberando menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.

Pellets Carbono Neutro. As plantas e as árvores removem o dióxido de carbono (CO2) da

atmosfera e armazenam-no sob a forma de compostos orgânicos enquanto crescem, através

do processo da fotossíntese. Neste processo a luz, a água, os sais minerais do solo e o CO2,

são utilizados como matérias-primas. Parte deste composto florestal (inclusive do processo

industrial) podem ser beneficiados pelo sistema de compactação residual ou peletização na

transformação de um combustível renovado como o pellets.
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A queima de pellets nas residências (aquecimento) ou em processos industriais (caldeira para

geração de energia térmica), para a produção de energia, devolve à atmosfera o CO2 retido. O

crescimento de novas plantas e árvores (reflorestamento) mantém o ciclo do carbono

atmosférico em equilíbrio, através da reabsorção deste CO2. Este ciclo de carbono “zero” ou

neutro pode ser repetido indefinidamente, desde que a biomassa florestal seja regenerada nos

próximos ciclos, colhida para utilização e pelo processo de reflorestamento. A gestão

sustentável das fontes de biomassa e na produção de pellets é de extrema importância para

garantir que o ciclo do carbono não seja interrompido.

Mesmo com o processo de produção industrial de pellets (baixa emissão de CO2), o balanço

global do CO2 neste sistema é menos negativo do que o balanço de CO2 num sistema de

produção de energia a partir de um combustível fóssil, como, por exemplo, o carvão.



Os combustíveis fósseis, tais como o gás, o petróleo e o carvão, não são considerados

neutros em carbono, visto que libertam o CO2 que foi armazenado durante milhões de anos e

não possuem qualquer capacidade de armazenamento ou seqüestro de carbono.

Existe a compensação (árvores que deram origem absorveram durante o seu crescimento ou

libertam quando ficam em decomposição no meio-ambiente). Wood Pellets é CO2 - neutro,

com uma contribuição considerável para a proteção da atmosfera e ao meio ambiente. Quem

utiliza e quem produz de forma sustentável o pellet não só contribui para a mudança global

do clima, mas também ajuda a reduzir o aquecimento global e o efeito estufa.

O Brasil está comprometido em reduzir as emissões de CO2 com o Protocolo de Kyoto para

reduzir as emissões causadoras do efeito estufa. Isto somente poderá ocorrer com a

economia energética e a utilização de pellet para aquecimento residencial e industrial.
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Sustentabilidade. Quanto na produção, comércio e consumo de pellets de madeira, é de

suma importância para certificar-se que os pellets são feitos de matéria-prima sustentável

(residual) e negociados de forma responsável. Há três tipos de sustentabilidade que devemos

considerar quando tratamos com biocombustíveis de qualquer espécie: sustentabilidade

climática e ao meio-ambiente, a sustentabilidade social e sustentabilidade econômica.

A sustentabilidade ao meio-ambiente (climática) ocorre que não ocorre nenhum tipo de dano

ao meio-ambiente (sistema de aproveitamento florestal, recolhimento e transporte) como o

aproveitamento correto da matéria-prima florestal. . Biodiversidade é a variação de formas

de vida dentro de um determinado ecossistema. A biodiversidade das florestas é uma

exigência com colheita da matéria-prima (biomassa) de forma sustentável.

A sustentabilidade social termo que ocorre quando existe uma forma sustentável de

aproveitamento da biomassa florestal com a geração de renda e de empregos. Também no

equilíbrio entre as culturas de biomassa (plantações energéticas) em substituição as culturas

alimentares.

Muitos pesquisadores, cientistas e consumidores estão preocupados que, com o avanço no

preço e no interesse da biomassa para a produção de pellets, os agricultores estarão mais

inclinados para produzir madeira energética na forma de pellets do que em culturas

alimentares. Mas como pretendemos em utilizar a biomassa residual (processo florestal e

industrial) não terá nenhuma modificação ao sistema de produção.

A sustentabilidade econômica termo refere-se ao grande interesse econômico na utilização

de pellets como um biocombustível energético.



Vantagens provenientes na produção e na utilização de pellets. Deste modo advêm várias

vantagens provenientes da utilização de pellets quando comparados com outros

combustíveis, dos quais se pode destacar: Os pellets de madeira são o combustível sólido

mais limpo. Devido às caldeiras de combustão altamente eficientes desenvolvidas ao longo

dos últimos anos, a emissão de compostos químicos, como óxidos de nitrogênio (NOx), ou

compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o que torna os pellets uma das formas de

aquecimento menos poluentes disponíveis atualmente no mercado.

A combustão é muito mais eficiente e liberta menos fumaça que a lenha normal (elevada

umidade). Isto é devido ao baixo teor de umidade dos pellets, resultado do processo

industrial (secagem e peletização)

O seu tamanho reduzido permite dosear por unidade a quantidade necessária para a queima

(residencial e industrial) para a produção de energia. Uma tonelada de pellets de madeira

produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada e meia de madeira in natura.

Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de

transporte.

Com um poder calorífico superior a 18 MJ/kg, o equivalente a 5 kWh/kg, ou mais

comumente utilizado 4.500/4.700 kcal/kg, os pellets de madeira têm teor de cinzas abaixo

de 0,5% e umidade inferior a 8%, características que permitem uma combustão eficiente, de

alto valor energético e praticamente limpa.

Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de diâmetro, e de

10 a 40 mm de comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho

possibilitam uma alimentação contínua e extremamente calibrada de caldeiras, onde ocorre

a combustão dos pellets.

Redução da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o

petróleo representam um ponto muito importante no consumo de pellets, devido ao

crescente aumento dos preços destes combustíveis e à diminuição das suas reservas.
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Vantagens Econômicas no uso de pellets A matéria-prima para a produção de pellets

apresenta uma grande disponibilidade e versatilidade. A matéria-prima pode ser proveniente

de diversas fontes, pode provir de resíduos florestais, industriais ou agrícolas e de

plantações dedicadas.

Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-prima para a

produção de pellets é os resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator contribui

significativamente para a redução do risco de incêndios.

O uso de resíduos florestais e também dos desperdícios provenientes da indústria da

madeira permite a obtenção da matéria-prima com um menor custo.

O transporte e armazenamento de pellets é uma tarefa simples, devido à sua grande

densidade (superior a 650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de armazenamento e

de transporte, principalmente em distâncias mais longas) e ao baixo risco de combustão.



Vantagens Ecológicas no uso de pellets. No aspecto ecológico na produção e no consumo de

pellets temos que os pellets tem maior impacto ecológico face aos combustíveis derivados do

petróleo e o carvão. É uma matéria-prima disponível no nosso país (logo uma fonte de energia

endógena) A reduzida emissão de cinzas e partículas poluentes, tornam os pellets num

combustível renovável e de energia.

No aspecto econômico na produção e no consumo de pellets temos que o aspecto principal é

sem dúvida a sua funcionalidade, pelo sentido prático que proporciona o manuseamento e

armazenamento. Utilizados em sacos de 15 kg que garantem um fácil transporte. Acendem

rapidamente (em recuperadores automáticos) e deixam pouco resíduos de cinzas, o que facilita

a limpeza. O menor consumo face à madeira, o custo inferior quando comparado com o gás,

diesel e eletricidade, permite uma poupança considerável no aquecimento seja periférico ou

central. Permite o conforto e beleza com uma combustão mais limpa, eficaz e com maior

aproveitamento calórico.

Dentro do contexto atual, em face das perspectivas de esgotamento das fontes de

combustíveis fosseis, das resoluções do Protocolo de Quioto e das pressões ambientais, por

parte das entidades ambientalistas e governamentais, de instituições de pesquisa e da própria

sociedade, torna-se fundamental o desenvolvimento de alternativas energéticas que atentam

tanto ao suprimento de energia quanto ao desenvolvimento sustentável. Neste contexto, a

indústria de pellets, constitui uma importante alternativa energética, com valoração econômica

no maior valor adicional do produto (adicional dos créditos de carbono) e ao caráter social com

a geração de novos negócios e criação de empregos.

WOODPELLETS  



WOOD PELLETS  

Características dos Pellets. Uma das formas de melhorar a qualidade da biomassa na

combustão é a densificação, que aumenta a sua homogeneidade tornando mais fácil e

econômico o seu transporte e armazenamento e apresenta uma taxa de combustão

comparável à do carvão, uma combustão mais uniforme e a redução da emissão de

partículas.

A densificação eleva a massa específica aparente da biomassa em muitos casos, 5 a 10

vezes superior ao material de origem.

Os pellets devem possuir as características técnicas impostas pela certificação em vigor,

deforma a poderem ser comercializados internacionalmente e sem problemas de

incompatibilidade na utilização nos equipamentos de combustão.

As suas principais características relacionam-se com a dimensão do produto, a sua

densidade, as suas propriedades químicas e os parâmetros mais relevantes durante sua

queima, tais como o poder calorífico, o teor de unidade e o teor de cinzas.



WOOD PELLETS  

Alternativa sustentável no uso dos pellets para Aquecimento de Aviários. Dentre os sistemas de

aquecimento existem alguns manuais e outros automáticos. A lenha na maioria das regiões

avícolas é o principal combustível usado no aquecimento das granjas e é também o mais

trabalhoso.

Alternativas como o gás e o diesel existem no mercado, porém seu custo na maioria dos casos

é extremamente elevado.

Temos uma alternativa econômica e sustentável do uso dos queimadores ou aquecedores a

pellet de madeira com alta eficiência, onde além da redução de custos, há também redução do

uso de trabalho braçal.

No caso de aquecimento a lenha há necessidade de estar abastecendo as máquinas em

freqüência de cada 2-3 horas em dias muito frios. Do contrário haverá déficit de calor para as

aves e perdas elevadas no desempenho zootécnico dos lotes, como desidratação, perda de

peso, desuniformidade e até mesmo mortalidade por asfixia devido ao fato das aves

amontoarem-se buscando se aquecerem umas nas outras.

No caso dos aquecedores a pellet, a matéria prima usada como combustível continua sendo a

madeira, porém, com natureza física que permite a automatização. A máquina tem autonomia

de 10 a 12 horas o que significa que atravessa uma noite sem precisar reabastecimento.

Tal redução do uso de mão de obra possibilita aumento da escala de produção, redistribuição

das tarefas, tempo maior para dar atenção requerida às aves, cuidado com limpeza e

organização das instalações e arredores entre outros.

Também se reduz o índice de ocorrência dos problemas ergonômicos. O espaço de

armazenamento também é reduzido, onde é estocado 12 m³ de lenha, com apenas 1 tonelada

do pellet tem-se a mesma quantidade de calor produzida, sem cascas, sem insetos, sem

sujeira.

Outro fator positivo é a uniformidade da temperatura devido ao fato que o produto vem

padronizado. A resposta rápida de temperatura fornecida pelo aquecedor se dá pelo fato da

chama incidente na máquina ser imediata, o que não acontece com a lenha.



Como o produto tem teor de umidade super baixo não há emissão de fumaça e a quantidade

de cinza resultante é muito pequena.

A vida útil da máquina é muito superior se comparada com as máquinas à lenha, pois não

tem como queimar lenha verde, muito grossa ou deixar brasa estocada, o que danifica o

equipamento. Como o volume de cinza é baixo não há necessidade de limpeza constante,

somente uma por lote.

Alternativa econômica no uso dos pellets. Podemos observar no quadro que o volume de

cavaco verde necessário para alimentação de 1 caldeira para aquecimento de um aviário

com capacidade de geração de 50 ton. vapor/h durante 1 mês de trabalho em turno de 24

horas é de 42.858 m3 (150m x 20m x 14,3m) enquanto que o volume de pellets seria de

9.180 m3 (150m x 20m x 3m).

Este fato ocorre devido ao poder calorífico do pellets em comparação ao da lenha

No quadro seguinte podemos comparar o poder calorífico e densidade do pellets com os

demais combustíveis encontrados no mercado.
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Quantidade de caminhões "truck" necessários

Combustível

Volume 

transportado 

por caminhão 

"truck" (m³)

Para gerar 50 

ton. vapor/h

Para gerar 50 ton. vapor/h 

24h/30 dias

Pellets 25 0,51 367,20

Lenha 46,87 1,27 914,40
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Relacionado ao poder calorífico está à capacidade de geração de vapor por ton. de

combustível, que podemos verificar no quadro abaixo:

No quadro seguinte temos um comparativo entre os valores de mercado dos combustíveis

industriais mais comumente utilizados no Brasil.

Densidade (kg/m³)

Combustível PC (Kcal/kg)

GLP 11500 ---

Óleo BPF 9600 1000

Gás Natural 9100 ---

Pellets 4800 675

Lenha 2500 450

Cavaco Verde 2000 320

Kg vapor gerado por ton. de combustível

Combustível

GLP 16279

Óleo BPF 14000

Gás Natural 12,82 kg/N/m³

Pellets 6500

Lenha 3100

Cavaco Verde 2625



No quadro abaixo, considerando-se os valores de mercado, temos um comparativo de custos

para geração de 50 ton. vapor/h.
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Preço (R$)

Combustível Unidade

GLP 1.850,00 ton.

Óleo BPF 970,00 ton.

Gás Natural 0,73 N/m³

Pellets 480,00/550,00 ton.

Lenha 110,00/160,00 ton.

Cavaco Verde 95,00/130,00 ton.

Custo para gerar 50 ton. vapor (R$) - (Combustível)

GLP 5.702,46

Óleo BPF 3.464,29

Gás Natural 2.845,50

Lenha 1.942,39

Cavaco Verde 1.842,86

Pellets 1.538,46


