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BIOMASSA  ENERGÉTICA   

Biomassa e Energia. As atividades humanas como existem hoje, consomem cerca de 13

bilhões de toneladas equivalentes de petróleo (tep) por ano que corresponde a uma

potencia de 15x10 watts.

Em média, cada um dos 7,1 bilhões de habitantes da Terra consome 1,8 tep por ano. Até

meados do século 19 o uso da madeira das florestas e resíduos agrícolas foram a fonte

dominante de energia usada no mundo para a cocção de alimentos e aquecimento de

ambiente. Cerca de um terço da população mundial na África, Ásia e América Latina ainda

sobrevive com o uso de biomassa, utilizada com tecnologias primitivas.

Biomassa continua a ser usada no nível de 1850, mas parte dela com tecnologias mais

avançadas como na produção de eletricidade ou biocombustíveis substituindo derivados de

petróleo. Devido as preocupações com o aquecimento global, para o qual a contribuição das

emissões de CO2 (resultante da combustão dos combustíveis fósseis) é dominante, o uso da

biomassa esta se tornando mais importante.

Nas áreas rurais dos países menos desenvolvidos da África e Ásia a biomassa tradicional

continua a ser a principal fonte de energia de cerca de 2,5 bilhões de habitantes. Os 30%

restantes (biomassa moderna) são usados sob várias formas com tecnologias mais avançada:

biocombustíveis (etanol, biodiesel, biogás) calor e eletricidade queimando madeira e resíduos

agrícolas.
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Na matriz energética brasileira, biomassa tem uma participação importante devido ao uso de

cana de açúcar para a produção de etanol e eletricidade (17,5%) e o uso de lenha e carvão

vegetal (10,1%) para a produção de eletricidade e na siderurgia . Na oferta de energia elétrica

no país, a contribuição da biomassa é de 7%.

Do ponto de vista energético a biomassa é toda matéria orgânica que pode ser utilizada na

produção de energia. Tendo em vista a crescente população consumidora e o esgotamento

das fontes energéticas não renováveis o aproveitamento energético da biomassa pode ser

uma alternativa ao uso das fontes de origem fósseis. Essa substituição tem se apresentado

como uma forma promissora de reduzir as emissões de gases do efeito estufa (GEE) oriunda

de atividades antrópicas, que é fundamental sua redução na ordem de 50 % a 85 % até

2050, possibilitando a estabilização da concentração atmosférica desses gases em níveis

que possibilitem mitigar os efeitos das alterações climáticas em curso. Diante deste cenário o

uso da biomassa como fonte de energia tem caráter positivo quando comparada aos

combustíveis fósseis, principalmente em relação à reduzida geração de SO2, decorrente do

baixo teor de enxofre presente na biomassa, e de cinzas durante a combustão . Outro fator

relevante são as emissões de CO2 durante a queima de biomassa, que podem ser

consideradas praticamente nulas, pois esse gás é reabsorvido no próximo ciclo de vida da

planta, durante o processo de fotossíntese.
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A Biomassa é toda a matéria orgânica produzida e acumulada num ecossistema. 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. A fotossíntese decorre enquanto tiver disponível luz, água e CO2. A

queima de biomassa em habitações, em processos industriais, para a produção de energia

elétrica, devolve à atmosfera o CO2 retido. O crescimento de novas plantas e árvores

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 seja regenerada nos próximos ciclos, colhida para utilização e replantada de

novo.

A gestão sustentável das fontes de biomassa é de extrema importância para garantir que o

ciclo do carbono não seja interrompido. No entanto, esta condição apenas se verifica se

excluir, para efeitos de análise, as emissões adicionais de CO2 fóssil libertadas na

extração, pré-tratamento e transporte da biomassa. De qualquer forma, o balanço global

do CO2 neste sistema é menor do que o balanço de CO2 num sistema de produção de

energia elétrica 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 de carbono.



Explicação do ciclo do carbono da biomassa. Há ceticismo em relação ao conceito de

“neutralidade de carbono” da bioenergia. Alguns sugerem que a bioenergia é

igualmente responsável no nível de dióxido de carbono que emite como combustível

fóssil. Embora o processo de combustão da biomassa certamente emita carbono na

atmosfera, para entender a diferença significativa com os combustíveis fósseis, é

essencial considerar o ciclo do carbono biogênico no qual a combustão da biomassa

opera e o papel fundamental que as florestas desempenham nesse processo. Os

combustíveis fósseis extraídos e queimados emitem carbono que ficou preso no solo

por milhões de anos.
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A queima de combustíveis fósseis tem o efeito adverso de introduzir na atmosfera

carbono adicional que os sumidouros naturais de carbono não têm capacidade de

absorver e, portanto, esse carbono permanece na atmosfera. Em suma, a queima de

combustíveis fósseis resulta em aumento permanente e irreversível das concentrações

de dióxido de carbono e essencialmente modifica a dinâmica do ciclo do carbono.

O ciclo do carbono da biomassa, em contraste, oferece uma vantagem clara porque a

combustão da biomassa emite carbono que já faz parte do ciclo do carbono biogênico.

Opera em um fluxo contínuo de carbono entre a biosfera e a atmosfera. A bioenergia

não gera nenhum carbono biogênico adicional líquido na atmosfera. Ao usar a

bioenergia, estamos substituindo as emissões fósseis e é aí que a atmosfera vê a

diferença.
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As florestas são atores essenciais na luta contra as mudanças climáticas e as práticas

florestais sustentáveis podem promover a taxa de sequestro de carbono. Mais

notavelmente, a força dos sumidouros de carbono tende a diminuir à medida que as

florestas de conservação se aproximam da maturidade. No entanto, as florestas que

são geridas e mantidas de forma ativa - e sustentável - têm uma maior resistência ao

sumidouro. Além disso, as florestas que não são manejadas ativamente apresentam

um risco maior de desmatamento por meio de processos naturais, como infestações de

insetos ou, como vimos recentemente, incêndios florestais.

O manejo florestal sustentável apoia o sequestro de carbono e o ciclo natural do

carbono da floresta e, portanto, continua sendo uma prática essencial para manter o

estoque de carbono. Simultaneamente, a gestão florestal sustentável contribui para a

produção de uma energia renovável, acessível e neutra em carbono que pode apoiar a

neutralidade climática e conduzir para um futuro mais limpo e verde.
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Biomassa Florestal e Industrial. Os combustíveis renováveis como a biomassa podem

substituir o papel dos combustíveis fósseis na produção e geração de energia. No Congresso

Internacional da ACORE definiu-se o conceito de biomassa que traduzimos a aplicamos a

nossa realidade nacional. Biomassa é qualquer material orgânico.

Matéria-prima do processo de desbaste (resíduos) florestal onde:

(I) são subprodutos do processo florestal (madeira, celulose), industrial ou agrícola e

(II) são colhidos de acordo com as leis de manejo florestal.

(III) materiais residuais, incluindo: (A) resíduos de culturas; (B) outros materiais vegetativos

e óleos minerais (incluindo resíduos de madeira); (C) de resíduos animais e subprodutos

(incluindo as gorduras, óleos, graxas e estrume de animais); e (D) a fração de materiais

biogênicos, incluindo todos os resíduos segregados, resíduos alimentares, resíduos de jardim

e de águas residuais biosólidos estação de tratamento;

(IV) materiais vegetais, incluindo : (A) grãos; (B) outros produtos agrícolas; (C) árvores

colhidas em conformidade com as leis de manejo florestal, as regras e regulamentos; (D) de

outras plantas, e (E) algas, plantas aquáticas e derivados (incluindo óleos).

A biomassa constitui uma fonte renovável de produção energética para a produção de

eletricidade, calor ou combustível. A utilização da biomassa apresenta um conjunto

importante de vantagens de natureza tão diversa como a redução da emissão de gases com

efeito de estufa, o aumento da diversidade de oferta de energia.

A biomassa pode-se definir como a fração biodegradável de produtos, resíduos ou detritos de

origem biológica provenientes da agricultura, incluindo substâncias de origem animal e

vegetal, da exploração florestal e de industrias afins como indústria de processamento da

madeira, bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.

A biomassa como recurso energético pode ser apresentada em três grupos principais,

diretamente relacionados com a origem da matéria que constitui os biocombustíveis. Estes

grupos seriam:
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O termo biomassa florestal pode ser dividido em:

a)Biomassa florestal primária (BFP), a fração biodegradável dos produtos gerados pela

floresta e que são processados para fins energéticos, nomeadamente os materiais vegetais

procedentes das operações silvícolas como: podas, toiças, desbastes, cortes fitossanitários,

bem como, cortes finais ou cortes intermédios, lenhas de podas e desramações e material

vegetal proveniente de culturas energéticas, lenhosas ou herbáceas, instalados em áreas

florestais;

b) Biomassa florestal secundária, é a matéria orgânica residual, composta por costaneiras,

serragem, maravalha ou pó de serra, licores negros, recortes, aparas, biomassa etc., que é

gerada nos processos da indústria de transformação e processamento de madeiras, tal como

as serrarias e madeireiras, fábricas de papel e celulose, laminadoras e embalagens, painel

de madeira, mdf e compensado ou de movelaria, bem como, restos de madeiras oriundos de

outras atividades industriais como paletes, embalagens e resíduos urbanos de demolições.
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Biomassa Residual Florestal. Toda atividade florestal deve ser planejada para a obtenção

de um determinado produto, o qual se pode chamar de produto principal, como toras de

madeira, cascas, sementes, óleos e resinas. No caso das toras de madeira, o processo de

obtenção implica, necessariamente, na formação de outros materiais que não serão

aproveitados como produto principal, o que se deve a suas dimensões ou características

diferentes das requeridas para tanto. Porém, dependendo das espécies que constituem o

ecossistema florestal e do manejo adotado, grande parte do material lenhoso acaba não

sendo utilizado permanecendo na floresta sem valor comercial e, por esta razão, é

chamado resíduo florestal.

Características dos Resíduos da Colheita Florestal. Os resíduos resultantes das operações

de colheita florestal geralmente são deixados na floresta por não possuírem

aproveitamento, como galhos e ramos, parte superior das árvores, toras que não atingem

dimensões necessárias mínimas de uso ou de valor comercial insuficiente que justifique a

sua remoção. Chamados também de resíduos de exploração florestal, quando são

formados a partir desse tipo de atividade, os resíduos florestais, na verdade têm como

origem principal a queda natural de árvores ou partes delas. Definimos os resíduos

florestais como todo o material resultante da exploração comercial da madeira e que

permanece sem utilização industrial definida. Esses resíduos podem ser compostos de

galhos, copas, árvores cujo diâmetro é inferior ao diâmetro comercial mínimo, árvores

doentes, árvores mortas, tocos e raízes.

As partes que constituirão os resíduos florestais dependem das práticas de exploração

florestal e da utilização florestal, assim quando se utiliza apenas do fuste sem casca, o

resíduo pode ser a casca, a copa, touça e raízes. Conclui-se que menos de dois terços de

uma árvore são retirados da floresta para a comercialização, ou seja, cerca de 33% da

massa de uma árvore são deixados na floresta por ocasião da colheita. Além dos resíduos,

há perdas de madeira durante as operações da colheita, que giram em torno de 8 a 10%.

Os resíduos florestais podem ser classificados em dois diferentes grupos de acordo com o

diâmetro das peças, em que as peças menores são consideradas Resíduos Lenhosos Finos

(RLF) e peças maiores são chamadas Resíduos Lenhosos Grossos (RLG).
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Classificação dos Resíduos Florestais. Basicamente, os resíduos florestais podem ser

classificados em resíduos do manejo florestal e tratos silviculturais (referentes a desbastes e

desramas), resíduos da colheita florestal (galhos, topos, folhas, tocos, casca e outros

resíduos) e resíduos do beneficiamento da madeira (gerados na indústria de base florestal,

como cascas, resíduos de serrarias e indústrias de chapas de madeira, licor-negro). No que

tange aos resíduos florestais podemos considerar todos os materiais orgânicos que sobram

na floresta após a colheita como os resíduos lenhosos - sobras de madeira, com ou sem

casca, os galhos grossos e finos, as folhas, os tocos, as raízes, a serapilheira e o descarte

(tora com defeitos). Os resíduos florestais, obtidos a partir de um manejo correto dos projetos

de reflorestamento, pode incrementar a produtividade energética futura das florestas. Os

métodos para caracterização dos resíduos são definidos em função do objetivo dessa

caracterização. Pode-se, então caracterizar o resíduo em função de sua origem, de seu tipo,

de seus fatores geradores, de sua quantidade, de sua composição/periculosidade, de suas

características físicas, de sua sazonalidade, de sua dispersão espacial e de suas formas de

manejo.



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

Os resíduos da colheita florestal podem ser compostos por galhos, copa, casca, raiz,

árvores mortas, árvores abatidas acidentalmente, cepas, cipós, outras espécies não

arbóreas danificadas e/ou abandonadas. Os resíduos são gerados ao longo de toda a

cadeia produtiva. A quantidade e os tipos gerados variam com as características da

floresta, da espécie, da natureza da matéria-prima, do produto, do grau de processamento,

da eficiência do processo de transformação, tipos de máquinas empregadas ela indústria,

número de operações do processamento, qualificação da mão-de-obra com as exigências

do mercado.

A valorização e a minimização de resíduos são estratégias dos modelos de gestão em

“Produção Mais Limpa”, que busca a maior sustentabilidade nos sistemas produtivos,

através da redução no consumo de energia, do uso racional dos recursos e da redução dos

impactos ambientais negativos. A produção mais limpa é a aplicação contínua de uma

estratégia ambiental preventiva e integrada, empregada nos processos, nos produtos e nos

serviços para aumentar a “eco eficiência” e reduzir os riscos para os seres humanos e para

o meio ambiente. A quantidade de resíduos lenhosos que permanece no campo depende

de uma série de causas associadas à qualidade da floresta, homogeneidade das árvores,

limite mínimo pré-estabelecido para o secionamento das toras para uso industrial,

equipamentos disponíveis para a colheita, cuidados e qualificação dos operadores

florestais, e gestão que se pretende adotar na coleta e utilização dos resíduos lenhosos. As

perdas de madeira na colheita da floresta plantada podem ser significativas. Além dos

resíduos, há perdas de madeira durante as operações da colheita, que giram em torno de 8

e 10% (FAO).

A quantidade de madeira utilizável perdida está presente em todas as fases da colheita

florestal, desde o corte, a extração e o transporte, e este material representa uma

significante parte do total removido de uma floresta. São as seguintes as principais formas

de se perder madeira na colheita florestal:

Toco alto. Quando o operador da motosserra ou da colheitadeira florestal corta a árvore,

ele deixa no campo uma cepa ou toco. Podemos perder entre 0,5 de madeira no campo, se

o corte para o abate da árvore for mais alto do que o necessário.
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Tocos altíssimo. Podem significar perdas de 3 a5% do volume das árvores assim abatidas. No

corte das toras devido aos rotores ou às lâminas de corte (serras). As máquinas modernas de

colheita possuem dispositivos de corte que variam de 0,8 até 3 cm, conforme seu desenho e

conceito de operação. As motosserras largura de lâmina de corte de cerca de 0,9 cm. Quando

secionamos a árvore em toras, a cada passe do equipamento de corte, perdemos essa largura

média de madeira que se transforma em serragem e cai ao solo. Quanto mais curtas as toras,

mais cortes serão necessários. Gastamos mais energia e perdemos mais madeira como

serragem. São cerca de 0,45% da árvore que se perde somente com essa operação. Só para

se cortar as árvores e as secionar em toras, estaremos perdendo 0,2% ou mais do volume de

madeira do povoamento. Se o povoamento estiver rendendo 300 m³/hectare no corte, só

nessa operação perderemos 0,6 m³ de madeira. Somando mais outros 0,5 deixados no toco

alto, já termos um rendimento de 1,1m³ a menos na produtividade da floresta.

A operação de descascamento feita no campo é violenta e brutal. Sempre teremos árvores

que não resistem e se quebram. Além disso, sempre na raspagem da árvore para se retirar a

casca se raspa um pouco de madeira junto. Os resíduos do descascamento acumulam-se na

unidade de extração gerando um passivo ambiental. Essas perdas somadas já foram

computadas em alguns experimentos correspondem a 0,1 a 0,15% da madeira total. Nos

ponteiros, galhos grossos e árvores finas deixadas após a colheita. Esses valores

correspondem a 2 a 8% do volume sólido total da madeira comercial do povoamento. Mesmo

com cuidadosa catação manual dos resíduos de madeira, ainda permanece como resíduo na

floresta algo como 0,5 a 1,5% de madeira potencialmente aproveitável para lenha ou

biomassa energética.

De qualquer forma, a retirada de ponteiros, galhos grossos e torrentes é uma maneira

ecoeficiente de se usar bem a floresta plantada. Como resíduos florestais consideramos

todo material florestal orgânico resultante da colheita, como sobras de madeira, galhos,

parte de cima do fuste isenta de galhos, e ainda materiais deixados em campo como, tocos

altos das árvores colhidas, galhos grossos das copas das árvores, árvores finas descartadas,

toras perdidas, esquecidas ou largadas no campo e ainda serragem gerada no abate da

árvore e corte das toras.
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Biomassa Energética Agrícola. São os biocombustíveis provenientes das plantações não

florestais, tipicamente originados de colheitas anuais, cujas culturas são selecionadas

segundo as propriedades de teores de amido, celulose, carboidratos e lipídios, contidos na

matéria, em função da rota tecnológica a que se destina.

Podem ser divididos em duas subcategorias:

i. Culturas agroenergéticas: utilizando principalmente rotas tecnológicas de

transformações biológicas e físico-químicas, como fermentação, hidrólise e esterificação,

empregadas para a produção de combustíveis líquidos, como o etanol, o biodiesel e óleos

vegetais diversos. Integram estas culturas a cana-de-açúcar, o milho, o trigo, a beterraba, a

soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o dendê, existindo uma grande variedade de

oleaginosas a serem exploradas;

ii. Subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção animal: uma

expressiva quantidade de subprodutos resultantes das atividades agrícolas, agroindustriais

e da produção animal é tratada como resíduo.

Porém possui potencial energético importante, que varia segundo a rota tecnológica

empregada, que pode variar desde a transformação termoquímica, com combustão direta,

pirólise ou gaseificação.

Passando pelas transformações biológicas e físico-químicas, incluindo a digestão

anaeróbica.

Como exemplos culturas, temos a casca de arroz, a castanha de caju e esterco animal.



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

Rejeitos urbanos. A biomassa contida em resíduos sólidos e líquidos urbanos tem origem

diversa, e se encontra no lixo e no esgoto. O lixo urbano é uma mistura heterogênea de

metais, plásticos, vidro, resíduos celulósicos e vegetais, e matéria orgânica. As rotas

tecnológicas de seu aproveitamento energético são: a combustão direta, a gaseificação, pela

via termoquímica, após a separação dos materiais recicláveis, e a digestão anaeróbica, na

produção de biogás, pela via biológica.

A utilização dos resíduos produzidos no Brasil necessita ainda de avaliações acuradas e

precisas sobre o seu potencial de recuperação economicamente viável, além de análises

completas de seus ciclos de vida como produtos energéticos.

Apesar da escassez de informações disponíveis sobre estes parâmetros, decorrente

principalmente da ausência, até o presente momento, de interesse de sua utilização como

produto energético, os estudos neste sentido começam a ser desenvolvidos de forma mais

consistente frente às expectativas da valorização destes resíduos para diversas aplicações

sustentáveis.
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Aproveitamento da Biomassa. O Brasil possui alto potencial disponível de biomassa florestal

e industrial devido às suas grandes extensões de terra que possibilitam um alto volume de

produção de madeira. A cadeia produtiva da florestal (silvicultura e extrativismo) gera uma

grande quantidade de resíduos se considerarmos a colheita e extração florestal e os

processos de transformação da madeira.

O aproveitamento da biomassa como fonte de energia renovável, pode revelar-se numa

oportunidade de desenvolvimento de novos negócios para as empresas na criação de

empreendimentos energéticos e no desenvolvimento de um cluster ligado à biomassa. A

energia proveniente da biomassa, apresenta um conjunto importante de vantagens de

natureza tão diversa como a redução da emissão de gases com efeito de estufa, o aumento da

diversidade de oferta de energia, a produção de energia sustentável a longo prazo, a criação

de oportunidades de emprego, o desenvolvimento econômico local e a diminuição das

importações de combustíveis fósseis convencionais.
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Os produtores de energia e calor (centrais termoelétricas e de biomassa e as indústrias com

caldeira) no Brasil e no exterior tem um grande interesse na utilização da biomassa como uma

fonte de energia (substituição dos combustíveis fósseis). O setor florestal e industrial no

Brasil está muito bem posicionado para oferecer algumas soluções.

A biomassa pode apresentar diferenças consideráveis nas suas características físicas,

químicas e morfológicas. Esta matéria-prima possui uma densidade energética relativamente

baixa quando comparada a um combustível fóssil, e por conseguinte para fornecer a mesma

energia é inevitável a utilização de uma maior quantidade de biomassa.

O teor de umidade da biomassa é relativamente elevado o que favorece a sua

biodegradabilidade. Outra limitação à competitividade da biomassa como combustível é a

sua localização descentralizada, que aumenta os custos associados à sua utilização.
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Biomassa para Fins Energéticos. Dentro de uma perspectiva de longo prazo, a biomassa

para fins energéticos em geral, e como fonte para geração de energia elétrica em particular,

está entre as fontes renováveis com maiores possibilidades, seja em termos de natureza e

origem, seja em termos de tecnologia de conversão em produtos energéticos.

O termo biomassa compreende a matéria vegetal gerada pela fotossíntese e seus diversos

produtos e subprodutos derivados, tais como florestas, culturas e resíduos agrícolas,

dejetos animais e matéria orgânica, contida nos rejeitos industrial e urbano.

Essa matéria contém a energia química acumulada através da transformação energética da

radiação solar e pode ser diretamente liberada por meio da combustão, ou ser convertida,

através de diferentes processos, em produtos energéticos de natureza distinta, tais como

carvão vegetal, etanol, gases combustíveis e de síntese, óleos vegetais combustíveis e

outros.

A biomassa energética apresenta rotas significativamente diversificadas com extensa

variedade de fontes, que vão desde os resíduos agrícolas, industriais e urbanos até as

culturas dedicadas. Existem várias tecnologias para os processos de conversão, que

incluem desde a simples combustão para obtenção da energia térmica até processos físico-

químicos e bioquímicos complexos para a obtenção de combustíveis líquidos e gasosos e

outros produtos, e que variam em escala, desde a micro até a larga escala, com significativa

amplitude na maturidade do sistema energético e no desenvolvimento das tecnologias.
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As condições naturais e geográficas favoráveis do Brasil justificam o entendimento de que o

país reúne vantagens comparativas expressivas para assumir posição de destaque, no plano

mundial, na produção e uso da biomassa como recurso energético.

Entre elas destacam-se a grande quantidade de terra agricultável com características

adequadas do solo e condições climáticas, a perspectiva de incorporação de novas áreas

onde os impactos ambientais estão circunscritos ao socialmente aceito, além da

possibilidade de múltiplos cultivos dentro do ano calendário.

Situado, predominantemente, na faixa tropical e subtropical do planeta, entre o Trópico de

Câncer, a 30ºN, e o Trópico de Capricórnio, a 30ºS, a região do planeta mais propensa à

produção de biomassa, o Brasil recebe intensa radiação solar ao longo de todo o ano, a fonte

de energia fundamental da produção de biomassa.
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Biomassa de Floresta Nativa. A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais do

mundo com características diversas tanto ambiental quanto sociocultural e bastante

complexa, e é a maior reserva contínua de floresta tropical úmida existente, na América do

Sul, ocupando uma área de aproximadamente 6 milhões de km² . A Amazônia brasileira

representa cerca de um terço das florestas tropicais do mundo, abrigando algumas centenas

de espécies de árvores.

A Amazônia Legal no Brasil ocupa cerca de 5 milhões de km², o que corresponde a 60% do

território nacional, ocupado nos estados do Acre (3,64%), Amapá (2,37%), Amazonas

(37,24%), Pará (28,12%), Rondônia (5,13%), Roraima (4,13%) e parte dos estados do

Maranhão (3,32%), Mato Grosso (13,65%), Tocantins e Goiás (2,40%).

O conhecimento da quantidade e da qualidade dos resíduos florestais permite avaliar o seu

potencial de aproveitamento. Para exemplificar o quanto é elevado o desperdício de

madeira, um estudo realizado pelo SFB e IMAZON, registraram que foi processado 14,2

milhões de metros cúbicos de madeira em tora, o que resultou na produção de 5,8 milhões

de metros cúbicos de madeira processada.
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A maioria (72%) dessa produção era madeira serrada com baixo valor agregado, os outros

15% foram transformados em madeira beneficiada com algum grau de agregação de valor, o

restante (13%), em madeira laminada e compensada. Isso representou um rendimento médio

de processamento de 41%. Os outros 8,4 milhões de madeira em tora foram categorizados

como os resíduos do processamento.

Desse total, cerca de 1,6 milhão de metros cúbicos desses resíduos foram aproveitados na

produção de carvão, outros 2,7 milhões, na geração de energia, e 2,0 milhões, em usos

diversos.

Os 2,1 milhões restantes foram considerados resíduos sem nenhum aproveitamento, os quais

foram queimados ou abandonados como entulho. Para a avaliação quantitativa da biomassa

a fim de obter informações dos resíduos disponíveis (tronco e galhos) devem ser

determinados os volumes estimados para o fuste comercial e o volume da copa das árvores

selecionadas durante o manejo florestal, além do volume das espécies que caem juntamente

com a árvore principal durante a extração da mesma, de modo que tenha o máximo

aproveitamento da árvore.

O volume total estimado das árvores (fuste e copa) deve ser efetuado através do volume

comercial mais o BEF (biomass expansion factor), que consta na adição da biomassa das

copas sobre o volume inventariado do fuste, de acordo. Para realização dos cálculos foram

utilizado o diâmetros e a altura do fuste comercial, e a massa específica básica da madeira

obtidas com base no banco de dados de madeira do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Mundo Florestal.

Determinado o BEF, houve a necessidade de eliminar o peso dos galhos inferiores a 6 cm e

das folhas. Os valores do peso dos galhos e folhas) e convertido para volume. Pela diferença

entre o volume total estimado (fuste e copa) e o volume dos galhos e folhas, encontrou-se um

volume total estimado de colheita para um ciclo de rotação de 55,54m³.ha-1.
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Biomassa de Origem dos Resíduos Industriais da Madeira. A Associação Brasileira da

Indústria da Madeira Processada Mecanicamente no Fórum Nacional das Atividades de Base

Florestal enunciou um importante estudo sobre os Resíduos de Madeira em fase industrial:

O processo de fabricação de qualquer indústria madeireira implica na geração de grandes

quantidades de resíduos durante o processamento da matéria-prima (madeira).

No Brasil, é possível constatar que grande parte desses resíduos não são aproveitados

economicamente. Pelo contrário, eles são queimados a “céu aberto” ou depositados em

locais inadequados, sendo comum encontrá-los em margens de rios e lagos, aterros

sanitários e outros. O tratamento inadequado dado aos resíduos de madeira, conforme os

exemplos, pode se transformarem um grande problema para o empresário, tanto no aspecto

ambiental quanto na perspectiva econômica. Resíduos do Processamento Mecânico da

Madeira.

Os resíduos industriais de madeira se classificam em serragem, cepilho, sólidos de madeira,

cascas e outros e são gerados desde o transporte da madeira em tora à indústria, até seu

manuseio e processamento, finalizando no produto acabado.

Deste processamento são gerados resíduos de diferentes formatos e características que, em

maior ou menor grau tem sido aproveitados através de outras utilizações deste material

madeireiro.

Este setor é dividido:

Microsserrarias (ou pequena serraria): o desdobro da madeira em tora é feito de maneira

simples, através de serras circulares, que funcionam com o uso de motores a diesel, serras

ou serras-de-fita horizontais.

Serrarias de médio e grande porte: o processamento das toras ocorre por meio da utilização

de serras-de-fita, horizontais ou verticais, e em alguns casos serras tipo Induspan.
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O produto acabado apresenta melhor qualidade (madeira processada com dimensões mais

precisas) e o equipamento permite o processamento de quase todas as espécies de valor

comercial.

O porte da serraria varia de acordo com a quantidade de serras-de-fita que ela possui, o que

significa maior capacidade de processamento instalada.

Geralmente esse tipo de empresa madeireira emprega mais de 10 pessoas. Algumas serrarias

realizam o beneficiamento de parte da madeira.

Porém, a maior parte da produção comercializada (50% ou mais) trata-se da madeira serrada

bruta.
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Beneficiadoras da Madeira Serrada: são aquelas empresas que realizam o beneficiamento

da madeira serrada. O beneficiamento consiste na geração de produtos com maior valor

agregado, tais como pisos, decks e forros. Decisões como o método de desdobro da tora,

equipamentos de serra (tipo de serra, espessura da serra, afiação, número e altura dos

dentes de serra, velocidade de corte e avanço), formato das peças associado às

especificações das toras (diâmetro, presença de nós, espessura da casca), dentre outros

determinarão um volume maior ou menor de resíduos do processo de desdobro. Estes

resíduos estão assim identificados:

Cascas. As cascas, revestimento externo das toras, deveriam ser deixadas, através do

descascamento mecânico ou manual, preferencialmente no talhão de onde foi retirada a

tora. Isto, além de reduzir parte do volume a ser transportado possibilita o emprego das

cascas como condicionador do solo da própria floresta.

Wood Chips Biomassa ou Cavacos, Aparas, Refilos e Destopos . Os cavacos ou a biomassa

residual referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da largura das

peças(refilo), que são as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos),

pranchas ou outras peças de seções quadradas e retangulares. Este resíduo tem uma

significativa aceitação para ser utilizado no processo de geração de energia para a indústria

cerâmica e na geração de vapor em caldeiras.

Costaneiras. As costaneiras são as peças externas obtidas quando do processamento

primário das toras de madeira. As costaneiras têm sido utilizadas como lenha para produção

de energia da mesma forma que os cavacos.

Serragem ou pó de serra. A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra de

redução na tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo volume é significativo.

Micro-pó e Maravalha. Define-se maravalha como sendo aqueles resíduos do aplainamento

das peças de madeira após seu desdobro. É um resíduo mais comum nas indústrias de

beneficiamento da madeira, em geral, realizado somente com a madeira seca. O

beneficiamento através da plaina é realizado em uma linha de produção junto à serraria

gerando a maravalha, que mistura-se com a serragem do desdobro nos pátios das erraria ou

nos silos de armazenamento de resíduos.
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Resíduos na Indústria Madeireira (Serraria) e Produtos Sólidos da Madeira. Segundo

estimativas, a produção de madeira serrada caiu 3,5%, mercado doméstico. Segundo dados

da Abimci, o descompasso ocorrido entre imprevisibilidades das guerras comerciais em

andamento e a definição das taxações que estão sendo sugeridas para produtos madeireiros,

em especial entre Estados Unidos e China, prejudicaram as exportações do produto. No

ranking entre os dez maiores produtores de madeira serrada no mundo, o Brasil se encontra

na nona posição. China e Estados Unidos estão como principais produtores mundiais. Os

principais resíduos da indústria madeireira são:

a) a serragem, originada da operação das serras, que pode chegar a 12% do volume total de

matéria-prima;

b) os cepilhos ou maravalhas, gerados pelas plainas, que podem chegar a 20% do volume

total de matéria-prima, nas indústrias de beneficiamento;

c) a lenha ou cavacos, composta por costaneiras, aparas, refilos, cascas e outros, que pode

chegar a 50% do volume total de matéria-prima, nas serrarias e laminadoras.

As perdas e a geração de resíduos, de quase 50% do total da cadeia produtiva da madeira,

são causadas tanto pela baixa qualidade da matéria-prima quanto pela falta de

conhecimento básico das propriedades físicas, mecânicas e organolépticas da madeira, e

também pela aplicação de tecnologias inadequadas para seu processamento. A maioria das

serrarias no Brasil não tem um programa de aproveitamento dos seus resíduos, gerando um

passivo ambiental com volume espacial ocupado pelos resíduos dentro da área das serrarias

e os danos ambientais de práticas incorretas da destinação de resíduos, como a queima e a

deposição irregular.
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Contudo, estes usos foram identificados com maior freqüência nos levantamentos primários

realizados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país, em que também se aproveitam os

resíduos de madeira para queima em caldeiras e fornos artesanais (olarias).

A maravalha, por sua vez, como resíduo de serrarias e mesmo do reprocessamento da madeira

em empresas de móveis, tem sido o material normalmente utilizado na criação intensiva de

frangos de corte no Brasil, como cama de aviário. No entanto, observou-se a escassez do

produto no mercado e conseqüente aumento nos preços, criando dificuldades aos produtores.

Na região norte e no centro-oeste os resíduos são simplesmente queimados a céu aberto, ou

sofrem combustão espontânea com emanação de particulados finos para a atmosfera. O

beneficiamento da madeira que produz de 15 a 30% de resíduos, que atualmente são

queimados ou simplesmente lançados na natureza causando graves problemas ao meio

ambiente (risco de impactos ambientais negativos que representa a indevida destinação final

de resíduos).



ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481   41 996569169 

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

Resíduos da Indústria de Painéis de Madeira e Pisos Laminados. Mesmo diante de um cenário

de desaceleração econômica mundial e tímido crescimento do consumo de famílias

brasileiras, o volume de vendas domésticas de painéis de madeira foi de 6,9 milhões de m3.

As vendas de MDF totalizaram 3,9 milhões de m³ (21,3%), MDP 2,8 milhões de m³ (estável) e

chapas de fibra 165 mil m³.

Os painéis podem se resumir em duas categorias: os de madeira sólida, também chamados

de painéis de madeira processada mecanicamente, são formados por camadas de lâminas

(compensados e laminados) ou sarrafos de madeira, e os reconstituídos, que são produzidos

com partículas ou fibras de madeira reconstituído.

Este segmento é caracterizado principalmente como consumidor de resíduos, não tanto para

fins energéticos, mas principalmente como parte da matéria prima necessária para seus

produtos manufaturados de fibra de madeira (MDP, MDF, OSB e chapas duras). Estas

empresas somam cerca de 10 no total no país, concentradas nas regiões Sul e Sudeste.

Todas as empresas deste segmento consomem madeira e resíduos de madeira oriundas de

florestas plantadas próprias ou adquiridas de terceiros.

Os painéis podem se resumir em duas categorias: os de madeira sólida, também chamados

de painéis de madeira processada mecanicamente, são formados por camadas de lâminas

(compensados e laminados) ou sarrafos de madeira, e os reconstituídos, que são produzidos

com partículas ou fibras de madeira reconstituída, tendo como principais produtos:

Os aglomerados/Medium Density Particleboard (MDP), o Oriented Strand Board (OSB), o

Medium Density Fiberboard (MDF), o Hard Density Fiberboard (HDF), o Super Density

Fiberboard (SDF), e chapas isolantes.
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Para a produção de painéis de partículas, são necessários dois materiais básicos: as

partículas de madeira e os adesivos. Os adesivos apresentam alto teor de toxicidade e os mais

difundidos são: fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação genérica de polímeros

resultantes de fenóis e aldeídos), resorcinol-fenol-formaldeído, melamina-formaldeído, uréia-

formaldeído. Os problemas identificados pelas principais indústrias de chapas e painéis

instaladas os quais inviabilizam ou dificultam sua maior utilização são: elevado grau de

umidade; elevado grau de impureza; presença ou contaminação de agentes deteriorantes. O

peso do fator transporte, o preço da madeira no mercado e a adequação de processos e

equipamentos para o recebimento de resíduos são apontados pelas indústrias produtoras de

painéis como fatores que ainda inviabilizam o uso de resíduos no seu processo industrial. As

etapas referentes ao transporte e armazenagem, podem afetar decisivamente (inviabilizando

pelos elevados custos de remoção) a possibilidade do aproveitamento do resíduo em um

determinado processo produtivo (reciclagem).
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Resíduos em Painéis Aglomerados. A matéria-prima pode resultar de madeira extraída das

florestas ou reflorestamentos, bem como do aproveitamento de resíduos industriais florestais

com a finalidade direta de abastecer a indústria de chapas aglomeradas. As fábricas de

madeira aglomerada utilizam, principalmente, as seguintes fontes de matéria-prima:

a) resíduos industriais (serrarias, fábricas de móveis e de chapas);

b) resíduos provenientes de exploração florestal (toras curtas, galhos etc);

c) madeiras de qualidade inferior, não industrializáveis de outra forma;

d) madeira proveniente de trato cultural de florestas plantadas; e,

e) reciclagem de madeira sem uso (demolições, etc).

As chapas aglomeradas podem ser fabricadas a partir de toras de pequeno diâmetro,

resíduos e madeira com menor densidade. O fácil acesso às espécies e às qualidades

preferidas está diminuindo rapidamente com o crescimento do consumo, possibilitando-se o

emprego de toras de diâmetro de tamanho menor, sobretudo de coníferas, e também de

folhosas em número cada vez maior de espécies menos utilizadas e menos abundantes

individualmente.

Utilizando-se também misturas de madeiras tropicais e cavacos de madeira de desbastes

feitos num mesmo povoamento.

O material lignocelulósico para ser usado na fabricação das chapas os resíduos florestais, os

resíduos da indústria madeireira e os resíduos de cultivos anuais. O desafio da

implementação do uso de resíduos de madeira para fabricar aglomerados consiste em

observar os contaminantes que possam aparecer junto com eles, os quais podem ser

removidos antes que o material seja moído.

As três categorias principais de contaminantes são os contaminantes duros (metais, pedras,

cerâmicas e concreto), os contaminantes macios (plástico, borracha, produtos de silicone e

tecidos), a sujeira, a lama e a areia. Para poder passar o material reciclado de madeira no

moinho, deve controlar o tamanho, a geometria, a densidade, o teor de umidade e as demais

características de manipulação.
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Resíduos na Indústria de Celulose e Papel. O Brasil segue como referência mundial na

produção de celulose. O País se manteve como segundo maior produtor, atingindo 19,7

milhões de toneladas fabricadas. A qualidade e origem ambientalmente correta do produto

mantiveram o segmento nacional como um dos mais desejados do mundo. De toda a

produção, 75% foi destinada para exportação, totalizando 14,7 milhões de toneladas. O

mercado doméstico foi responsável pelo consumo de 5,2 milhões de toneladas. A indústria de

papel e celulose é a principal consumidora de biomassa como combustível e como matéria-

prima, gerando uma grande quantidade de resíduos (casca, rejeitos de cavaco, dregs, grits,

lama de cal, cinza leve, cinza pesada, rejeitos do digestor, lodo de ETE, rejeito de celulose).

Para produção de papel utiliza-se como matéria-prima a pasta de celulose que é produzida a

partir da madeira. A produção de celulose constitui-se de quatro etapas: picagem, polpação,

branqueamento e secagem. Dentre os resíduos da indústria de celulose, estão os

provenientes do descascamento e picagem das toras e do peneiramento dos cavacos; resíduos

do digestor, como alcali ativo, licor negro e inúmeros insumos químicos; resíduos celulósicos

do sistema de decantação, oriundos da etapa de polpação e branqueamento; e resíduos de

outras etapas, como resíduos florestais, lama de cal, ClO2, lodo biológico e cinza.
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No processo de fabricação Kraft os principais resíduos sólidos gerados são:

(i) grits, gerados no processo de apagamento da cal para produção de licor branco (soda

caustica);

(ii) dregs, gerados na clarificação do licor verde (carbonato de sódio + sulfeto de sódio);

(iii) lama de cal, gerada nos filtros de lama de cal (carbonato de cálcio);

(iv) casca, finos e serragem oriundas do pátio de madeira e picadores;

(v) rejeito oriundo da digestão da madeira;

(vi) cinzas, provenientes dos precipitadores das caldeiras de biomassa e fornos de cal; e

(vii) lodo da estação de tratamento de efluentes.

Os resíduos gerados na cadeia de produção de papel e celulose representam entre 15 e 25%

da massa seca da árvore. Resíduos sólidos gerados no campo (folhas, cascas, galhos e

pontas). Estima-se que para cada 100 toneladas de celulose produzida, 48 toneladas de

resíduos sejam gerados. Atualmente, uma indústria de médio porte na área de celulose gera,

aproximadamente, 165 mil ton/ano de casca (55% umidade) e 90 mil ton./ano de cavacos

residuais (45% umidade).
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Como a madeira do eucalipto é constituída de elementos anatômicos dos quais os mais

importantes são as fibras, quando são gerados resíduos fibrosos, perde-se um material

valioso rico em celulose. Essa perda implica no aumento dos custos, não só pela perda de

matéria-prima, mas também por ter mais um resíduo a ser manuseado, transportado e

disposto.

Por essa razão, gerar resíduos sólidos fibrosos em fábricas de celulose é um grande

problema. Outro problema envolve o licor negro que sai do digestor que é liberado nos

efluentes líquidos. Os rejeitos do digestor são resíduos problemáticos, pois possuem

alcalinidade ativa, pH alto, lixiviam líquido escuro, e com isso, possuem impacto ambiental

substancial. Uma alternativa sustentável e econômica para a destinação dos resíduos do

processo de celulose é o processo de torrefação da biomassa e a utilização do licor negro

no processo de gaseficação para fins de energia.

O setor de celulose e papel é intensivo no uso de energia e apresenta uma alta participação

no contexto industrial, baseado em fonte renovável gerada no processo de celulose. Uma

alternativa viável ao setor é o aproveitamento do licor negro.
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Resíduos na Indústria Moveleira: A indústria moveleira no Brasil se concentra principalmente

em polos ao redor de alguns municípios de destaque nas regiões Sul e Sudeste. A madeira na

indústria moveleira é usada através das chapas, painéis e madeira maciça para a elaboração

de móveis, sendo o restante transformado em resíduos. Entre os resíduos sólidos encontram-

se os derivados diretos da madeira, como pó, cepilhos e aparas. O resíduo fino era formado

por: (i) cavacos - resíduos com dimensões máximas de 50 X 20 mm; (ii) maravalha - resíduo

com mais de 2,5 mm; (iii) serragem - resíduo com dimensões entre 0,5 e 2,5 mm; (iv) pó -

partículas menores que 0,5 mm.

O resíduo grosso era formado por peças de refugo, com defeito, com medidas inadequadas,

etc. Os resíduos finos (cavacos, maravalha, serragem e pó), resíduos grossos (peças

desclassificadas, com defeito, destopos de peças de madeira serradas, como por exemplo,

tábuas) e material de aproveitamento nas fases de preparação da matéria-prima e de

transformação. Outros resíduos sólidos encontrados foram aqueles que se originam das

embalagens da matéria-prima, assim como dos produtos. São eles: papel, plástico, restos de

metal, latas de tinta, grampos, e algumas fitas metálicas. Decorrentes do processo produtivo,

são geradas lixas usadas, varrição de fábrica, derivada da varredura da fábrica no final do

expediente, sendo que esta requer uma separação posterior, pois existem muitos resíduos

misturados. A sucata de madeira é um material bastante fragmentado. O retalho de madeira

consiste em sobras da produção. As chapas de madeira que possuem pequenas avarias como

arranhões, partes amassadas ou erros de corte e que não passam pelo controle de qualidade.

Logo, pode-se perceber que há uma alta variedade de resíduos que variam em forma,

tamanho e estado, tornando complexas as práticas de reciclagem e reutilização.
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O principal problema é a complexa mescla de resíduos de madeira, de diferentes

dimensões, granulometria e distintos graus de limpeza ou contaminação (solvente de tinta,

borra de tinta e água utilizada na cabine de pintura). Representa obstáculo à gestão,

reciclagem ou reuso, e a adequada disposição dos resíduos que causam impactos

ambientais. No processo energético conseguimos modificar a composição física e química

dos resíduos (com elevada temperatura) gerando uma biomassa residual energética do

setor de movelaria.

Carvão Vegetal. Matéria-prima relevante para outras cadeias, o carvão vegetal nacional

posiciona o Brasil como principal produtor no mundo. O insumo, originado de árvores

cultivadas, substitui aqueles de origem fóssil, diminuindo a emissão de GEEs na siderurgia,

por exemplo. Desta maneira, o setor reforça compromisso ambiental, beneficiando outras

indústrias. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE),o consumo de carvão

vegetal no setor de cresceu 3,7% em 2020, chegando a 5,3 milhões de toneladas. O setor

de árvores cultivadas manteve participação constante de 95% da produção de carvão

vegetal (PEVS 2019). O consumo do produto de fonte renovável aumentou de 4,9 para 5,1

milhões de toneladas em 2019, com relação ao ano anterior. A maioria das 180 principais

unidades produtoras de porte médio e grande de ferro-gusa, ferro liga e aço no Brasil utiliza

o carvão vegetal em seu processo de produção. O principal polo de consumo de carvão

vegetal, com mais de 40% das empresas, encontra-se no Estado de Minas Gerais.
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Resíduos da Construção Civil. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de

Limpeza Pública e Resíduos Especiais, estima-se que, no Brasil, os municípios coletaram

mais de 45 milhões de toneladas de Resíduos de Construção e Demolição, o que representa

cerca de 60% de todo o resíduo sólido urbano coletado naquele ano. O emprego da madeira

na construção civil, feito na forma de elementos temporários como fôrmas, escoramentos e

andaimes, ou na forma de elementos definitivos como estruturas de coberturas, forros, pisos,

esquadrias e acabamentos, gera grande quantidade de resíduos, principalmente

considerando que todos os elementos temporários serão posteriormente descartados.

Os resíduos de madeira representam cerca de 31% de todo o volume de resíduo de

construção gerado numa obra de um edifício residencial. Se considerada somente a fase de

execução estrutural, podem chegar a representar 42% dos resíduos gerados durante o

processo. Uma grande quantidade de resíduos descartada sem tratamento adequado ou sem

nenhum tratamento. A Construção civil pesada externa utiliza madeira serrada usadas para

estacas marítimas, trapiches, pontes, obras imersas, postes, cruzetas, estacas, escoras e

dormentes ferroviários, estruturas pesadas, torres de observação e vigamentos. A Construção

civil pesada interna utiliza madeira serrada na forma de vigas, caibros, pranchas e tábuas

utilizadas em estruturas de cobertura. Muitos resíduos de madeira gerados estão

contaminados por outros materiais, como tintas, graxas, pregos, parafusos e plásticos. Dessa

forma, a complexidade em qualificar os contaminantes presentes no material dificulta o

processo de beneficiamento, reutilização ou reciclagem.
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No segmento da construção civil no país é comum não haver a segregação da madeira dos

outros resíduos sólidos e seu destino final é via de regra o aterro sanitário. Em alguns aterros,

principalmente nas regiões Sul e Sudeste, há pequena reciclagem de resíduos da construção

civil, mas a madeira não é recuperada nestas usinas e permanece como dejeto nos aterros.

Quando ocorre a segregação da madeira no local da obra, estes resíduos são enquadrados na

categoria dos resíduos destinados preferencialmente à reutilização, reciclagem ou

armazenagem temporária. O fator limitante para a reciclagem da madeira utilizada na

construção civil é o fato desta estar geralmente “contaminada” com outros materiais como

concreto/argamassa, metais e ainda agentes desmoldantes.
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Resíduos de Arborização Urbana e Municipal: Os resíduos provenientes da poda de

arborização urbana e remoção de árvores públicas e de residentes particulares em um

município podem gerar sérios problemas urbanos quando não são devidamente aproveitados,

sendo descartados em locais impróprios como aterros sanitários e lixões clandestinos.

Nas atividades silviculturais, o que determina se um componente será produto, sub-produto

ou resíduo, é o mercado, a qualidade das operações realizadas e as características inerentes

às espécies. As operações de poda e remoção da arborização urbana geram resíduos na

forma de galhos, ramos, folhas, sementes, frutos, fustes e raízes.

Os resíduos da poda da arborização urbana enquadram-se como resíduos públicos, os quais

ficam, em geral, ao encargo das Prefeituras Municipais e são regulamentados pelas leis

orgânicas dos municípios ou baseados em leis estaduais e federais.
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A Política Estadual de Resíduos Sólidos, define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos

para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao

controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à

promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado

de São Paulo. Entretanto, não há diferenciação e diretriz específica para os resíduos da

arborização urbana, somente sua categorização como resíduos urbanos. A Lei cita no seu

Artigo 6º que inclui-se como “resíduos urbanos: os provenientes de residências,

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza

de vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana passíveis de contratação ou

delegação a particular, nos termos de lei municipal”.

No Brasil, são poucas as iniciativas regulamentadas que tratam do destino dos resíduos de

poda da arborização urbana, sendo que há apenas algumas iniciativas pontuais para reúso.

São Paulo criou uma lei pioneira no Estado para enfrentar essa questão, denominada projeto

PAMPA - Programa de Aproveitamento de Madeira de Poda de Árvores, que tem como um dos

objetivos a prevenção da redução da vida útil dos aterros sanitários, além de proporcionar

uma maior produtividade das equipes de poda, por meio da Lei 14.723/08. A Prefeitura de

São Paulo estima que, o recolhimento mensal de resíduos de poda é da ordem de 3,5 mil a 4

mil toneladas. O volume anual, cerca de 50 mil toneladas, antes, era enviado para,

literalmente, apodrecer nos aterros sanitários. Além dos resíduos resultantes das podas em

árvores públicas (troncos, toras, galhos, tocos e raízes), os resíduos vegetais de centros

urbanos incluem ainda o material orgânico resultante da manutenção de parques e jardins

(incluindo grama e materiais lenhosos diversos)
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Resíduos de Embalagens de Madeira. Nesta categoria enquadram-se principalmente os

paletes e caixas para transporte de alimentos, entre outros. Os paletes são utilizados até que

ocorra algum dano mecânico ou biológico (ação de fungos ou cupim) que impeça sua

utilização.

As caixas e caixotarias de madeira em geral normalmente têm uso mais nobre, no transporte

de produtos orgânicos e alimentícios perecíveis. Após sua utilização, podem ser reutilizadas

ou com o desgaste ser reaproveitadas para transporte de produtos mais rústicos.

Neste caso há pequenas empresas especializadas na recuperação e revenda de paletes

recuperados. Quando não há a possibilidade de recuperação, são três os destinos mais

freqüentes: (i) processamento em cavaco para fins energéticos, (ii) confecção de peças

artesanais ou uso energético sem processo intermediário de transformação, e (iii) aterro

sanitário. Quando estas embalagens são destinadas ao aterro sanitário, uma cooperativa

(usina de reciclagem) pode efetuar segregação dessa madeira, destinada via de regra ao

artesanato ou ao uso energético.
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Resíduos de Supressão Vegetal e Florestal. A biomassa de supressão vegetal e florestal no

Brasil detém um baixo aproveitamento. A supressão da vegetação nativa visa

prioritariamente a utilização do solo para outras finalidades, devendo ser dado

aproveitamento socioeconômico ou ambiental a todo produto ou sub produto proveniente

dessa supressão.

Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo,

como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de

mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana.

Na supressão florestal ocorre o processo de queima e enterramento dos resíduos florestais.

Gerar resíduos de supressão vegetal e também retalhos de madeira que precisam ter uma

destinação correta e sustentável.
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A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e

filial em São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets

Business é empresa líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e

projetos empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação

de projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das principais

empresas nacionais e internacionais dos segmentos de energia, bioenergia, biomassa e

pellets.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de

uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para bioeletricidade, cogeração

de energia, biogás, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e

pellets. Sempre preocupada em buscar novas oportunidades e inovar sua forma de

operação, concentra esforços no fortalecimento de áreas tradicionais de atuação como

a Consultoria no desenvolvimento de projetos sustentáveis nos mais diversos segmentos

produtivos em nível nacional e internacional.

A economia mundial tem sido marcada pela globalização, competitividade, busca

de melhoria nos processos produtivos, e uso adequado e sustentável dos recursos

naturais, com foco em inovação e gestão adequada como estratégia de melhoria

do clima de negócios.
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A Brasil Biomassa é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor energético com

larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico-

financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial com projetos aos investidores em ativos de biomassa,

para o aproveitamento sustentável da biomassa no desenvolvimento do bioparque de

biomassa florestal e industrial para geração de energia na forma de cogeração e

microgeração de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.

Trabalhamos no desenvolvimento de negócios com a exportação de woodchips, pellets e

briquetes e no mapeamento do potencial da biomassa florestal e industrial e em projetos

das florestas para fins energético. Importante os estudos que desenvolvemos com a

bioeletricidade e a descarbonização com a biomassa e de projetos de biogás.

Nossa engenharia de projetos atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas,

com especialidade em energia limpa, agro biomassa, bioeconomia, aproveitamento dos

resíduos municipais e industriais e os edifícios verdes.

Somos a única empresa nacional que atua com os projetos de briquete e pellets com

todos os tipos de madeira e de agro briquete e agro pellets com a biomassa agroindustrial

e agrícola. Desenvolvemos a maior planta industrial de bio pellets com o uso do bagaço e

da palha da cana-de-açúcar e dos estudos da cana energia para geração de energia.

Atuamos com diversos segmentos do setor florestal, da indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação, compensados, mdf, movelaria e

agentes do setor de produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo

e gás; indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.

Na área de energia renovável, o Brasil tem recursos suficientes para se tornar uma

potência em termos de energia limpa, principalmente a biomassa. Nesse contexto, a

Brasil Biomassa capacitou sua equipe de colaboradores para atender a demanda de seus

clientes nos diversos projetos alternativos de geração de energia.
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A Brasil Biomassa tem considerado a inovação e a sustentabilidade dos projetos que

apoia nos mais diversos segmentos, como parte importante de suas ações, propondo

soluções inteligentes e consistentes para os negócios e projetos que atua.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios,

mapeamento de fornecimento de matéria-prima, estudo de transporte e logística,

licenciamento ambiental, estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento

nacional e internacional, engenharia básica, executiva e a montagem industrial e a

tecnologia industrial de equipamentos de produção e de aproveitamento de biomassa

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha,

África do Sul e Coréia do Sul e da China.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados

para o setor como pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro

BMG, Grupo Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul Engenharia,

Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy

EBX do Grupo Eike Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo Louducca,

Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem Florestal, Grow Gestão Florestal,

Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza Industrial, VPB

Biomassa, CVC Celulose, Manchester Florestal – Grupo Slavieiro, Granosul Brasil, Mais

Energia, Lee Energy Solution Estados Unidos, Building Energy da Itália e Abellon Clean

Energy Índia e Canadá, dentre centenas de empresas.


