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Nesta edição
O projeto REFERTIL apresenta
soluções avançadas para, através da
transformação,acrescentar valor aos
bio-resíduos produzidos pela
agricultura e indústrias alimentares na
Europa. Neste contexto, o projeto
REFERTIL tem vindo a melhorar os
sistemas de compostagem atuais e a
desenvolver nova tecnologia de
produção de biochar com emissão
zero, a escala industrial,com vista à
recuperação económica e ecológica
de nutrientes, principalmente de
fósforo, para uma agricultura de
conservação.
Os produtos de alta qualidade obtidos,
são utilizados com o objetivo de
reduzir o uso de adubos minerais e
produtos químicos na agricultura
intensiva; melhorar a sustentabilidade
ambiental, ecológica e económica da
produção alimentar; reduzir a pegada

negativa das cidades e sobretudo
contribuir para a mitigação das
alterações climáticas, criando uma
nova bio-economia. Para além disso,
o projeto REFERTIL fornece um forte
apoio científico para elaboração das
políticasna Comissão Europeia,
nomeadamente para a revisão do
Regulamento relativo aos fertilizantes,
que vai padronizar e harmonizar as
leis para a utilização segura de biochar
e composto como fertilizantes
orgânicos fosfatados e /ou produtos
melhoradores da qualidade do solo.

▪ Desenvolver I & D para a definição de padrões melhorados e mais seguros
de compostagem e produção de biochar na UE 28.

▪ Fornecer suporte para a revisão das políticas europeias, nomeadamente para
a revisão do Regulamento europeu dos fertilizantes (Reg. EC No.
2003/2003.).

▪ Desenvolver a transformação de bio-produtos orgânicos  à escala industrial,
economicamente viável, dentro dos canais europeus de produção agrícola e
agro-industrial, com vista a obtenção de composto e biochar seguros,
resultantes de processos com zero emissões.

▪ Melhoramento de tecnologias seguras e economicamente viáveis de
tratamento de bio-resíduos e sequestro de nutrientes, na produção de
composto e biochar.

▪ Estabelecer a ponte entre a ciência aplicada, a engenharia industrial, a
economia e a indústria, para benefício e interesse das PME, agricultores e
consumidores.

”ABC” BioChar de ossos de Animais

▪ Refertil em resumo
▪ Parceiros do Refertil
▪ Principais objetivos

▪ Definição de biochar
▪ Tipos de biochar
▪ Matérias primas para o fabrico de biochar

▪ Políticas de suporte ao uso de biochar
▪ Parâmetros obrigatórios no biochar
▪ Padronização do biochar

▪ Fatores chave para e desenvolvimento de
tecnologias de produção de biochar

▪ Justificação dos valores limite e critérios de
qualidade

▪ Contacto do coordenador

http://kotoweb.si/
http://www.uni-hannover.de/en/index.php
http://www.au.dk/
http://www.3ragrocarbon.com
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-international.htm
http://www.vfl.dk/English/NyEnglishsite.htm
http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/centri1/C044_en?_nfls=false
http://www.bpeninsular.com/
http://www.renetech.net/
http://www.comune.grugliasco.to.it/
http://www.profikomp.hu/index_en.php
http://hu.wessling-group.com/en/
mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar
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 Neste
contexto, pode afirmar-se que o biochar é
um melhorador do solo, um fertilizante ou
ambos. O projeto REFERTIL recomenda
vivamente que apenas seja utilizado em
agricultura de conservação o biochar de
elevada qualidade ambiental.

O biochar pode ser produzido a partir de um
vasto de leque de materiais orgânicos.

 Não podem competir com a
alimentação humana, com a alimentação
animal ou com a nutrição das plantas; devem
ser provenientes de sistemas
ambientalmente sustentáveis e de proteção
climática.

 O biochar deve ter
um elevado controlo de padronização e
de qualidade, ser produzido em
condições térmicas e redutoras
apropriadas e aplicado para melhorar as
características físicas e/ou químicas e/ou
biológicas do solo, e deve ser produzido
a partir de materiais de origem orgânica.

”PBC” BioChar de Plantas

 micro e meso poroso com uma
capacidade relativamente elevada de
retenção de água e de nutrientes, de
sequestro de C, mas com baixo efeito
fertilizante com interesse conómico.
O biochar de plantas é produzido a partir
de biomassa vegetal, a temperaturas
entre 450 e 550ºC, em condições
redutoras e pressão negativa, com
desempenho ambiental de zero ou
próximo de zero emissões.

”

O ABC é produzido a partir de ossos de
animais, produto de categoria 3, a
temperaturas entre os 600 e os 650ºC,
através de um processo térmico redutor
e pressão negativa, com emissão zero.

 Com
baixo teor em carbono e até 30% de
P2O5, com efeito fertilizante de libertação
lenta. ABC  é altamente macroporoso,
com uma formulação otimizadapara
favorecer a atividade microbiana, com
elevada capacidade de retenção para a
água e para a retenção de
macromoleculas orgânicas de nutrientes
vegetais.

“3R” equipamento de pirólise comzero
emissões, para produção de biochar ABC

Matéria prima de qualidade 3, ossos para
produção de biochar ABC.

„ABC” material poroso

mailto:biochar@3ragrocarbon.com
http://www.refertil.info
http://tinyletter.com/biochar


O projeto REFERTIL é co-financiado pela União pelo projeto com a  referência 289785.2011-2015

R E F E R T I L    N E W S L E T T E R

Edição: Políticas relacionadas com o biochar

biochar@3ragrocarbon.com www.refertil.info Sign up to the Newsletter

3

REFERTIL
WWW.REFERTIL.INFO

(Reg. (EC)
No 2003/2003), e da possível inclusão do
biochar como fertilizante orgânico (ABC –
biochar de ossos de animais) e como
aditivo do soil (biochar de biomassa
vegetal).
Quando o biochar é finalmente aplicado
ao complexo sistema aberto que é o solo,
há uma interação directa com o sistema
hídeico sub superficial. Por isso, apenas
deve ser aplicado ao solo biochar de

qualidade e segurança certificadas. Isto
tem como objetivo assegurar que a
proposta de critérios de qualidade e
segurança do biochar, são completamente
concordantes com as Diretivas europeias
no longo prazo.

(cumprindo os valores limite para
substâncias tóxicas),

 a partir de elementos e
compostos orgânicos potencialmente
tóxicos, e assegurar uma aplicação segura
de biochar em agricultura de conservação.

. Organizaram-se
diversas reuniões com representantes da
Comissão europeia em 2012-2014 para
considerações conjuntas. Para além disso,
foi consultado um conjunto alargado de
grupos europeus a globais de ciência e
tecnologia em bichar, para troca de
conhecimento e experiências neste novo
e complexo produto que é o biochar. Um
relatório detalhado de suporte às políticas,
foi submetido à Comissão a 20 de
Dezembro de 2013.

O REFERTIL propõe métodos analíticos para os poluentes
orgânicos

O REFERTIL propõe parâmetros obrigatórios para a composição do biochar

HAP 16
CEN/TS 16181:2013 * - Determinação dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos por
cromatografia gasosa

PCB 7 EN 16167:2012 * - Cromatografia gasosa
acoplada a espetrometria de massa

PCDD/F
CEN/TS 16190:2012* - Cromatografia
gasosa acoplada a espetrometria de massa
de alta resolução

* padrões horizontais (CEN/TC 400) de análise de lamas, bio-
resíduos tratados, solos e resíduos

Elementos potencialmente tóxicos (mg/kg)

As 10 10
Cd 1.5 1.5
Cr 100 100
Cu 200 200
Pb 120 120
Hg 1 1
Ni 50 50
Zn 600 600

Poluentes orgânicos

HAP 16 6 6
PCB 7 0.2 0.2

PCDDs ou dioxinas 20 20

Distribuição de partículas ABC: 1-5mm, 90% PBC: 1-20 mm, 90%

Densidade Informação do valor Informação do valor

Matéria seca >80% >60%

pH 6 - 10 6 - 10

C orgânico total Informação do valor 20%

N e K totais Informação do valor Informação do valor

 P total (P2O5) >25% Informação do valor

Ca e Mg totais Informação do valor Informação do valor

Ensaio de inibição de germinação Sem inibição Sem inibição

Fititoxicidade Sem fitotoxicidade Sem fitotoxicidade

A eficiência agronómica deve ser comprovada
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▪

▪

,
energéticamente eficiente e com
emissões zero ou quase.

▪
 (aproximadamente 30% para o

biochar de plantas e 50% para o
biochar ABC). O restante é óleo e
gases não condensáveis, cuja estratégia
de utilização económica e
ambientalmente adequada, é
determinante.

▪ A produção de biochar pode ser
considerada como um processo
industrial de pequena escala pelo que,
é necessária uma abordagem
abrangente.

▪ Rumo a uma ”solução de emissão
zero”, combinando incentivos
económicos e ambientais.

▪

▪

▪

Aviso legal: O autor é o único responsável pelas informações apresentadas nesta newsletter, que não refletem a opinião da Comunidade Europeia

I. Não deve haver nenhum impacto global adverso ambiental, ecológico
ou para a saúde humana, a partir da utilização de produtos de biochar quando aplicado
no solo ao ar livre. Os valores limite de HAPs, elementos potencialment tóxicos e
poluentes definidos como critérios de qualidade do biochar, devem promover a
produção de biochar de qualidade em condições económicas para o mercado de
agricultura de conservação.

Os valores limite e os parâmetros de qualidade do
biochar devem excluir os produtos carbonados de qualidade inferior comercializados
pelo mercado dos fertilizantes e melhoradores do solo, uma vez que estes
normalmente falham na qualidade ambiental e de preservação da saúde humana,
durante os processos obsoletos de produção de carvão tradicional. O biochar
produzido a partir de biomassa de sub-produtos, e regulado por Regulamentos
europeus obrigatórios, é proposto para ser mutualmente reconhecido como produto
aceite pelos estados membros. O biochar produzido a partir de resíduos, nos termos
da Diretiva quadro dos resíduos/fim do estatuto de resíduo, também é proposto para
ser adicionalmente harmonizado para todos os estados membros.

para além da capacidade para autorizar a produção
e a utilização de biochar em quantidades superiores a uma tonelada por ano (REACH),
a autorização, o controlo e o acompanhamento contínuo são elementos importantes.
Através da seleção de indicadores chave de desempenho, a informação transparente
respeitante à produção de biochar e à sua qualidade deve conter dados como:

● Teor em elementos com valor económico, indicador de aplicação
● HAPs: poluentes referenciados. Produto e indicador chave da qualidade

ambiental
● Elementos potencialmente tóxicos: identificar poluentes e indicadores chave.
● PCB7: indicador de contaminação, também para PCDD/F.

Os critérios de qualidade de produto, aplicação e
acompanhamento das novidades nos Regulamentos industriais e agrícolas da UE e
Estados membros, sugeridos pelo projeto REFERTIL ABC/PCB,encorajam às melhores
práticas para a produção e fornecimento de biochar seguro. Os critérios Refertil
BioChar também fornecem uma plataforma legal, técnica, e conómica e de mercado,
para a sustentabilidade das operações de negócios com biochar, incluindo um elemento
legal importante de suporte aos interesses dos utilizadores e dos consumidores,
chamado ”responsabilidade e garantia de produção de biochar”, tal como existente em
qualquer outro produto comercial.

 O REFERTIL traçaum cenário económico para um mercado racional,
realista e comercialmente adequado para todas as partes interessadas, desde os
fornecedores de matéria prima aos utilizadores em agricultura de conservação, ao
mesmo tempo que salvaguarda os aspetos ambientais, de proteção climática, de
proteção social, dando-lhes igual importância.

Edward Someus
Biochar S&T senior engineer
biochar@3ragrocarbon.com
http://www.agrocarbon.com
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