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“Instruction does much, but encouragement everything.” 

- J. W. von Goethe 

 

“Above all, don’t fear difficult moments. The best comes from them.” 

- Rita Levi-Montalcini 

 

 

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited.” 

- Albert Einstein 

 

“If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it.” 

- Albert Einstein 

 

“It's extraordinary how inventive one can be with ethanol right now.” 

- Daniel Yergin 

 

“Everything is hard before it is easy.” 

- J. W. von Goethe 
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Esta tese visa contribuir para uma melhor representação da biomassa em Modelos 

de Avaliação Integrada, de forma a avaliar os usos não energéticos da biomassa na 

bioeconomia, associados aos seus usos energéticos. Para tanto, foram realizados três 

estudos com foco em petroquímicos básicos, nas necessidades materiais associadas à 

transição energética e na possível competição entre biomassa e derivados de petróleo. O 

primeiro estudo compara quatro rotas de produção de eteno de acordo com seu custo 

estimado de produção no Brasil. O segundo estudo aprofunda a análise sobre a relevância 

da disposição final e os benefícios da conversão de bioplásticos em material de longa 

vida. O terceiro estudo consolida os estudos anteriores e tem como objetivo avançar o 

entendimento do papel da biomassa em cenários de transição energética no Brasil, através 

da inclusão de um módulo petroquímico no modelo de avaliação integrada do Sistema 

Brasileiro de Uso da Terra e Energia desenvolvido na COPPE e denominado BLUES. Os 

resultados dos estudos mostram tanto que a produção de biocombustíveis em um cenário 

de restrições climáticas também gera co-produtos para produzir biomateriais, substituindo 

nafta petroquímica, quanto que a transição nos sistemas energéticos pode gerar 

excedentes de hidrocarbonetos/carboidratos que para servir de matéria-prima para a 

produção de materiais.  
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This thesis aims to contribute to a better representation of biomass in Integrated 

Assessment Models (IAMs), in order to assess the non-energy uses of biomass in the 

bioeconomy, associated with its energy uses. To this end, three studies were carried out 

with a focus on basic petrochemical products, the material needs associated with the 

energy transition, and the possible competition between biomass and oil products. The 

first study compares four ethylene production routes according to its estimated cost of 

production in Brazil. The second study further analyzes the relevance of the final disposal 

and the benefits of converting bioplastics into long-lived material. The third study 

consolidates previous studies and aims to advance the understanding of the role of 

biomass in energy transition scenarios in Brazil, through the inclusion of a petrochemical 

module in the Integrated Assessment Model of the Brazilian System for the Use of Land 

and Energy developed at COPPE and called BLUES. The results of the studies show that 

the production of biofuels under a scenario of carbon emission constrains co-generates 

products to produce biomaterials, replacing petrochemical naphtha, and that the transition 

in energy systems can also generate surplus hydrocarbons / carbohydrates that serve as 

raw material for the production of materials, as well. 


