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O 1.1. Introdução ao Estudo do Potencial de

Biomassa em São Paulo. Os plantios

florestais brasileiros, iniciados no século

passado e impulsionados pela Lei de

Incentivos Fiscais ao Reflorestamento de

1966 (Lei nº 5.106/66), surgiram como

uma opção econômica em regiões onde

há condições adversas de relevo, clima ou

solo.

Atualmente, o setor de florestas

plantadas está fortemente consolidado

no país, e promove o desenvolvimento

sustentável em diversas regiões.

Com o histórico de mais de 100 anos de

experiência em exploração de plantios

florestais, o mercado florestal em São

Paulo é consolidado e muito diversificado.

Envolvendo a produção de lenha, carvão

vegetal, madeira em tora, serrados,

celulose, painéis, entre outros produtos

derivados da madeira tornando um estado

com grandes produtores florestais e

industriais que vamos consolidar em

nosso mapeamento técnico.

O relatório anual da IBÁ (Indústria

Brasileira de Árvores), publicado em

2014, que consolida os dados das

inúmeras associações e consultorias do

setor, estimou em 7,6 milhões de

hectares de florestas plantadas no Brasil,

representando aproximadamente 0,8% do

território nacional.

Este mesmo relatório, reportou o estado

de São Paulo como um grande detentor

de plantios de pinus e eucaliptus. Com

condições extremamente favoráveis ao

desenvolvimento do setor: solo, clima,

disponibilidade de terra, além do alto

grau de conhecimento técnico-científico,

obteve-se no Brasil altíssimos níveis de

produtividade (Pinus e Eucalyptus),

tornando o país altamente competitivo no

mercado exterior. A área atual de plantio,

menor do que 1% da extensão territorial

do país demonstra estar muito aquém do

potencial do setor.

O potencial de crescimento do setor

florestal é percebido pelo governo federal

conforme publicação da SAE (BRASIL.

SAE) “Diretrizes para a Estruturação de

Política Nacional de Florestas

Plantadas”. A SAE contextualiza a

atividade florestal como estratégica para

o desenvolvimento do Brasil, com

impacto tanto no mercado interno como

no externo e atuando como fornecedor de

matéria-prima nos diversos setores das

atividades econômicas dentre elas a

agroindustrial, a energética e outros.

A atividade florestal também contribui

nas questões ambientais que hoje

passam por grandes problemas como a

proteção e recuperação dos recursos

hídricos e de solos, menores emissões

dos gases de efeito estufa, bem como

diminuindo a pressão pelo uso das

florestas nativas.
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No contexto estadual, São Paulo

considera a importância do setor florestal

e encontra-se no desenvolvimento do

inventário de florestas plantadas.

A atividade florestal tem como

característica ser de longo prazo e

contínua, sendo que a definição de

políticas públicas voltadas ao setor

devem se basear em diagnósticos atuais,

advindo de uma sólida base de

conhecimento técnico-científico.

Neste sentido, informações claras e

precisas do setor florestal servirão para

direcionar metas de plantio, aumento de

oferta, direcionamento de linhas de

pesquisa, dentre outros.

Portanto, o mapeamento das florestas

plantadas e o seu potencial de geração de

biomassa é um trabalho fundamental que

está sendo desenvolvido pela Brasil

Biomassa e Energia Renovável para

nortear o planejamento estratégico,

fornecer informações precisas para o

servir de base técnica para o

desenvolvimento de projetos industriais

sustentáveis e de co-geração de energia.

Estamos desenvolvendo um relatório

técnico e de mapeamento sobre

potencial no Estado de São Paulo dos

resíduos de biomassa florestal, industrial

e agroindustriais como recurso

energético, considerando-se recursos,

oferta e usos, com o foco na

disponibilização de biomassa.

1.2. Aspectos Metodológicos. Nos

aspectos metodológicos os estudos

desenvolvidos podem ser estruturados

em quatro grandes grupos, a saber:

Módulo potencial de biomassa, que

compreende a formulação de cenários

sobre o setor florestal, industrial e

agroindustrial valorando os resíduos

gerados (exploração florestal e industrial)

em cada setor e a denominação do

potencial de geração de resíduos de

biomassa.

Módulo descritivo da silvicultura (florestal

e industrial) denominando por geração

total de biomassa no Estado de São

Paulo (florestal e industrial) por

mesoregiões e pelos setores industriais

tendo uma tendência final do volume

total de biomassa disponível.

Estaremos dividindo o Estado de São

Paulo em quinze mesorregiões: São José

do Rio Preto, Ribeirão Preto, Araçatuba,

Bauru, Araraquara, Piracicaba,

Campinas, Presidente Prudente, Marília,

Assis, Itapetininga, Metropolitana

Paulista, Vale do Paraíba Paulista, Litoral

Sul Paulista e Metropolitana de São

Paulo.

Módulo de disponibilidade de biomassa

com o acesso comercial tipificando a sua

disponibilidade e um preço por fonte

produtiva (custo por fonte) para um

estudo futuro de viabilidade econômica,

bem como a tendência de disponibilidade

futura (volume e custo) .
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econômico (energia potencial por biomassa e custo) .

Destarte ainda os estudos finais, que podem compreender a integração dos estudos de

oferta e de demanda de biomassa, inclusive a reavaliação das projeções iniciais de

consumo dos energéticos, vis-à-vis aspectos de estratégia comercial, que podem

culminar com as projeções finais de consumo e de oferta interna de biomassa para o

desenvolvimento de projetos de geração de energia.

1.3. Objetivo do Relatório do Potencial de

Biomassa em São Paulo. O objetivo deste

trabalho é subsidiar uma avaliação da

empresa para o desenvolvimento de

projetos de geração de energia.

O estudo envolveu levantamento de dados

acerca da situação atual de geração de

resíduos no segmento da silvicultura.

Com base nos dados da produção foram

feitas estimativas dos montantes de

resíduos gerados pela atividade florestal e

industrial e do potencial energético dos

resíduos de biomassa.

Foram avaliadas as principais culturas e os

resíduos resultantes da produção

madeireira.

Os resultados apresentados poderão servir

de base para uma melhor avaliação do setor

e para a análise de possibilidades

econômicas de utilização dos resíduos para

geração de energia.

Na introdução são apresentadas

informações gerais sobre o tema que será

abordado.

Os dados e a descrição dos métodos

utilizados para os cálculos da geração de

resíduos e utilização potencial na geração

de energia são demonstrados na

metodologia.
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São apresentados também capítulos específicos que tratam sobre os impactos

ambientais dos resíduos, planos e programas existentes e legislação atual sobre o tema,

finalizando com uma análise integrada dos resultados e considerações finais. Os

objetivos específicos deste relatório técnico visam:

• Identificar e quantificar os resíduos gerados na silvicultura florestal e o

processamento mecânico da madeira.

• quantificar o potencial total de geração de energia a partir dos resíduos

gerados (biomassa);

• identificar os impactos ambientais potenciais dos resíduos gerados,

mostrando os principais problemas atuais e futuros; e

• analisar o cenário regional em relação à geração de resíduos e ao seu

potencial energético para uma avaliação técnica da empresa para o desenvolvimento de

projetos de energia.
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Paulo ocupa uma superfície de 248.600

km2, representando 2,91% do território

nacional. A distância entre os pontos norte

e sul é de 611 km, na direção leste-oeste,

essa distância é de 923 km.

No aspecto político-administrativo, o Estado

de São Paulo é dividido em 645 municípios,

distribuídos em 42 Regiões de Governo, 14

Regiões Administrativas e três Regiões

Metropolitanas (Região Metropolitana de

São Paulo, Região Metropolitana da

Baixada Santista e Região Metropolitana de

Campinas). Nossa área de avaliação envolve

a cultivada nas unidades de produção do

Estado de São Paulo que é de cerca de 21,5

milhões de hectares, sendo 1,0 milhão de

hectares com eucalipto, 144 mil hectares

com pínus e 90 mil hectares com

seringueira.

Mas há, também, cerca de 4 milhões de

hectares de florestas nativas, o que

complementa a real dimensão do universo

florestal paulista.

No Estado de São Paulo, 60% da

madeira de eucalipto destina-se ao

processamento industrial para produção

de pastas celulósicas ou de

chapas/painéis (processo), de 30% a

35% tem fins energéticos e apenas

cerca de 5% a 7% vai para

processamento mecânico.

Avaliaremos os subprodutos fornecidos

pelas florestas, a madeira “em pé” pode

ser adquirida para fins energéticos

(lenha, cavacos e carvão) ou para

produção dos chamados “produtos

madeireiros”, em que se distinguem três

canais:

a) Madeira industrial (processo), em

que são produzidas pastas celulósicas e

chapas;

b) Tratamento, que são preparadas para

uso na construção rural, civil e

infraestrutura; e

c) Processamento mecânico ou serraria

e laminadoras.
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Desenvolvimento. Neste sentido,

dedicamos este item inicial à

identificação e quantificação das

principais culturas produzidas no país,

sejam extrativas ou silviculturais,

apresentando os totais relativos às

variáveis de área plantada, quantidade

produzida e rendimento médio da

produção, usando como referência:

As bases de dados estatísticos dos

principais organismos dedicados à tarefa

de quantificação destes parâmetros no

Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística – IBGE, do Governo Federal -

Secretaria de Assuntos Estratégicos da

Presidência da República, Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada, do

Ministério do Planejamento, Orçamento e

Gestão – MP, com as publicações

Produção Agrícola Municipal - Cereais,

Leguminosas e Oleaginosas; Produção

Agrícola Municipal - Culturas Temporárias

e Permanentes; Produção da Extração

Vegetal e da Silvicultura, e a Companhia

Nacional de Abastecimento – CONAB, do

Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – MAPA.

Fonte de Pesquisa e Desenvolvimento.

Dados do Ministério do Meio Ambiente.

Consultas de ordem técnico aos estudos e

livros do Serviço Florestal Brasileiro.

Imazon. Sebrae. Cenbio. Embrapa.

Associação Brasileira de Produtores de

Florestas Plantadas e ABIB Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável.

Concentraremos este estudo técnico nas

fontes de biomassa de escala compatível

com a integração ao sistema elétrico e

nas culturas que apresentam

representatividade na produção florestal

e industrial em São Paulo.

Considerando para isso, o aspecto de

maior significância, que neste caso é a

fonte de biomassa, cuja disponibilidade é

um fator primordial, seja como resíduo ou

produção dedicada.
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O objetivo básico do presente livro é de ajuda aos empresários/empreendedores com o

interesse em desenvolver negócios sustentáveis de aproveitamento da biomassa no

Estado de São Paulo com dados de matéria-prima e os locais com maior potencial de

biomassa florestal e residual.

Este livro comporta 232 páginas com amplo teor técnico e industrial (envio em arquivo

pdf).

PREÇO DO LIVRO  R$ 500,00

Forma de pagamento em depósito bancário no Banco Bradesco Agência 2160-1 Conta

Corrente 21.006-4 em nome da CMO Internacional Consultoria e Gestão de Negócios

Ltda – Brasil Biomassa (CNPJ MF Brasil 08.459.153/0001-03).

Após a confirmação do pagamento será um arquivo do livro.

Deve ser enviado os dados da empresa/profissional em e-mail dirigido ao departamento

de marketing da Brasil Biomassa e Energia Renovável (nos envie

diretoria@brasilbiomassa.com.br)


