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BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL

De grande importância econômica, representando 1,2% do PIB Nacional e receita bruta

total de R$ 97,4 bilhões, esta é uma indústria de olho no futuro, que investe em pesquisa

para desenvolver produtos que estejam alinhados à bioeconomia.

Com uma área total de árvores cultivadas somando 9 milhões de hectares, atua,

comumente, em áreas anteriormente degradadas pela ação humana. Com um olhar

cuidadoso para o meio ambiente, o setor conta com 5,9 milhões de hectares destinados

para Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal (RL) e Reservas Particulares

do Patrimônio Natural (RPPN). Esta área é maior que o Estado do Rio de Janeiro ou até

mesmo maior do que toda a área urbana do País, segundo Embrapa.

Além disso, o setor voluntariamente adota sistemas de certificação, que atestam a

adoção dos mais elevados padrões de rastreabilidade e manejo florestal, incorporando

aspectos sociais, ambientais e econômicos para assegurar a origem responsável dos seus

produtos. O setor de base florestal adota voluntariamente programas de certificações,

isto é, fazem o rastreamento dos seus produto. Esse setor ajuda a biodiversidade e reduzir

as emissões de gases de efeito estufa sequestrando e armazenando.

Bioeletricidade Biomassa Florestal e Industrial da Madeira. Com posição de destaque

com uma economia de baixo carbono, o setor florestal nacional tem alta produtividade,

melhores práticas de manejo florestal, responsabilidade social e modernas instalações.
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O potencial de estoque das suas áreas, tanto de plantação quanto conservação, soma

4,48 bilhões de toneladas de CO2eq. Além de uma relevante taxa de reciclagem de papel

(66,9%), o setor também se destaca pela alta participação (69%) de energia renovável em

sua rede elétrica. Credenciais que confirmam sua importância na luta de mitigação dos

efeitos das mudanças climáticas.
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Brasil

Grupo do produto 2019

1.1 - Carvão vegetal (Toneladas) 6 001 529

1.1.1 - Carvão vegetal de eucalipto (Toneladas) 5 949 241

1.1.2 - Carvão vegetal de pinus (Toneladas) 2 932

1.1.3 - Carvão vegetal de outras espécies (Toneladas) 49 357

1.2 - Lenha (Metros cúbicos) 51 179 751

1.2.1 - Lenha de eucalipto (Metros cúbicos) 43 816 460

1.2.2 - Lenha de pinus (Metros cúbicos) 3 299 306

1.2.3 - Lenha de outras espécies (Metros cúbicos) 4 063 985

1.3 - Madeira em tora (Metros cúbicos) 130 957 918

1.3.1 - Madeira em tora para papel e celulose (Metros cúbicos) 78 749 018

1.3.1.1 - Madeira em tora de eucalipto para papel e celulose 

(Metros cúbicos)

65 261 149

1.3.1.2 - Madeira em tora de pinus para papel e celulose (Metros 

cúbicos)

13 264 440

1.3.1.3 - Madeira em tora de outras espécies para papel e celulose 

(Metros cúbicos)

223 429

1.3.2 - Madeira em tora para outras finalidades (Metros cúbicos) 52 208 900

1.3.2.1 - Madeira em tora de eucalipto para outras finalidades 

(Metros cúbicos)

25 460 796

1.3.2.2 - Madeira em tora de pinus para outras finalidades (Metros 

cúbicos)

24 003 703

1.3.2.3 - Madeira em tora de outras espécies para outras 

finalidades (Metros cúbicos)

2 744 401

2 - Outros produtos (Toneladas) 401 466

2.1 - Acácia-negra (casca) (Toneladas) 188 154

2.2 - Eucalipto (folha) (Toneladas) 86 656

2.3 - Resina (Toneladas) 126 656
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Produção Madeira Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,

divulga os resultados da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura –

contemplando informações referentes à quantidade e ao valor da produção

decorrentes dos processos de exploração de florestas plantadas para fins comerciais

(silvicultura), bem como da exploração dos recursos vegetais naturais (extrativismo

vegetal). Também são apresentadas informações sobre as áreas ocupadas pelos

efetivos da silvicultura. A PEVS constitui, dessa forma, a principal fonte de estatísticas

sobre o acompanhamento sistemático da exploração dos recursos florestais em todo o

Território Nacional.

A pesquisa identificou registro de produção primária florestal em 4 867 Municípios,

que, juntos, totalizaram R$ 20,0 bilhões de valor da produção, o que representou uma

queda de 2,7% em relação ao ano anterior. O valor da produção da silvicultura

superou o da extração vegetal, o que ocorre desde o ano 2000.

A extração vegetal, que registrava retração na série histórica dos últimos anos,

apresentou aumento em 2019. Enquanto os produtos madeireiros respondem pela

quase totalidade do valor da produção da silvicultura, na extração vegetal esse grupo

representa 64,5%, seguido pelos alimentícios (27,4%), ceras (5,3%) e oleaginosos

(2,3%).

Entre os produtos extrativos não madeireiros, destaca-se a carnaúba (pó) e o pinhão,

com incrementos de 15,8% e 13,6%, respectivamente, em termos de valor. As Regiões

Sul e Sudeste concentram grande parte da produção florestal do País. Juntas, elas

responderam por 63,8% do valor da produção nacional, impulsionadas,

principalmente, pelo setor de florestas plantadas. A despeito da retração de 5,4% na

silvicultura, o Estado de Minas Gerais continua registrando o maior valor da produção,

que foi de R$ 4,4 bilhões em 2019, o que representa 28,3% do valor nacional da

silvicultura, seguido pelo Estado do Paraná, com R$ 3,1 bilhões.



Entre os Municípios, João Pinheiro (Minas Gerais) apresentou o maior valor da produção

florestal primária em 2019, com R$ 263,7 milhões, assumindo a primeira posição no

ranking nacional. Das 20 municipalidades do País com os maiores valores de produção

florestal, 15 sobressaem na exploração de florestas plantadas, e as demais, no

extrativismo. A área estimada de florestas plantadas totalizou 10,0 milhões de hectares

na data de referência da pesquisa, dos quais 70,0% concentrados nas Regiões Sul e

Sudeste.

As áreas com cobertura de eucalipto corresponderam a 76,3% das florestas plantadas

para fins comerciais no País. Enquanto 42,6% das áreas de eucalipto concentraram-se

na Região Sudeste, na Região Sul observou- se predominância de florestas de pinus,

correspondentes a 51,6% do total da Grande Região.

O Estado de Mato Grosso do Sul, destaque no ano anterior, permanece como o maior

produtor nacional de madeira em tora para papel e celulose, porém com queda de 16,6%

na quantidade que, em 2019, foi de 14,6 milhões de metros cúbicos. A ampliação da

capacidade de processamento do parque industrial do Estado, um dos mais concentrados

do mundo relativamente à celulose, propiciou a crescente produção de madeira de

eucalipto na região, cujo volume havia aumentado significativamente até então.
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A retração provavelmente foi reflexo do que ocorreu em todo o setor, devido aos baixos

preços da celulose em 2019. Com uma quantidade estimada de 12,6 milhões de

metros cúbicos, o que corresponde a 24,6% do total nacional, o Estado do Paraná

destacou-se relativamente à lenha com origem em florestas plantadas, superando o

Rio Grande do Sul, que apresentou um volume 6,9% menor que o do ano anterior.

O Município de João Pinheiro (Minas Gerais) liderou o ranking de valor da produção da

silvicultura, alcançando um total de R$ 263,7 milhões em 2019, e constitui destaque

nacional relativamente ao carvão de eucalipto, com um incremento de 7,4% em

termos de volume em relação ao ano anterior.

O Município de Três Lagoas (Mato Grosso do Sul) apresentou o segundo maior valor da

silvicultura, com R$ 247,1 milhões, e destacou-se na produção de madeira em tora de

eucalipto para papel e celulose, com retração, entretanto, de 11,0% em relação ao

ano anterior. Outros quatro Municípios de Minas Gerais (Itamarandiba, Curvelo, Três

Marias e Buritizeiro), três paranaenses (General Carneiro, Telêmaco Borba e Cerro

Azul) e um sul-mato-grossense (Ribas do Rio Pardo) fecham o ranking das 10

municipalidades com os maiores valores da produção da silvicultura em 2019.

Em 2019, registrou-se um aumento de 1,2% nas áreas de florestas plantadas no País,

o que representa um incremento de 118,1 mil hectares de cobertura. Desse total,

cerca de 79,4 mil hectares correspondem às áreas de eucalipto, grupo de espécies

predominante no Território Nacional, com 76,3% da área total.

Juntos, eucalipto e pinus foram responsáveis pela cobertura de 96,1% das áreas

cultivadas com florestas plantadas para fins comerciais. As áreas de eucalipto

somaram 7,6 milhões de hectares. Na indústria de papel e celulose, enquanto o

eucalipto serve de matéria-prima para a produção de celulose de fibra curta, utilizada

principalmente na fabricação de papéis, como os de imprimir, escrever e para fins

sanitários, a madeira de pinus é destinada à produção de celulose de fibra longa,

utilizada na fabricação de papel de qualidade superior, que demanda maior

resistência.



Em 2019, todos os grupos de madeireiros pesquisados indicaram predomínio da

produção à base de madeira de eucalipto no Território Nacional. Nesta edição da

pesquisa, o Sudeste superou o Sul e, portanto, desponta como a Região com a maior área

de florestas plantadas do País (35,3%). A diferença entre as duas Regiões é de 56,9 mil

hectares e reflete a tendência de ampliação da área de silvicultura no Sudeste, detectada

no ano anterior.

O Estado de Minas Gerais segue registrando a maior área coberta com espécies florestais

plantadas do País, superando os 2 milhões de hectares, o que representou um

crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior, sendo sua quase totalidade com

eucalipto.

O Paraná detém a segunda maior área de florestas plantadas, com 1,5 milhão de

hectares, dos quais 53,4% destinados ao desenvolvimento de pinus. Entre os 10

Municípios com as maiores áreas de florestas plantadas do Brasil, cinco estão em Mato

Grosso do Sul; três, no Paraná; um, em Minas Gerais; e um, na Bahia. Os Municípios sul-

mato-grossenses de Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo apresentaram as maiores áreas de

florestas plantadas do País, com 263,7 mil hectares e 217,3 mil hectares,

respectivamente, seguidos pelo Município de Telêmaco Borba (Paraná), com 159 mil

hectares, todos, cabe ressaltar, com predomínio de eucalipto. Essas três municipalidades

fazem parte de áreas de influência de complexos industriais voltados à fabricação de

papel e celulose.

Atualmente, os produtos silvícolas são utilizados como fonte energética, lenha para

carvoarias e indústrias siderúrgicas, como matéria-prima para indústrias moveleiras, de

papel e celulose, construção civil, entre outras finalidades. A produção da silvicultura é a

que provém do cultivo de florestas - plantio, tratos silviculturais e colheita de espécies

exóticas como o eucalipto, o pinus americano, a acácia-negra, e a teca, entre outras, bem

como do plantio de espécies nativas ou autóctones (pinheiro brasileiro ou araucária,

mogno). Vamos avaliar o potencial de biomassa florestal e industrial no Brasil como um

fonte de produção para uso energético.
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO 
OESTE

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no 

Extrativismo
9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63

Resíduo – Processamento Industrial da Madeira 

no Extrativismo (m³/ano)
1.568.476,70 261.560,95 691.282,90

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e 

Processamento)  Extrativismo (m³/ano)
11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  no 

Extrativismo (m³/ano para tonelada – fator 

0,895)

8.603.206,73 1.434.680,49 3.791.736,08

Conversão Resíduo – Processamento Industrial 

Madeira no Extrativismo (m³/ano para tonelada 

– fator 0,895)

1.403.786,64 234.097,05 618.698,19

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Extrativismo (ton/ano) 

10.006.993,37 1.668.777,54 4.410.434,27

Disponibilidade de Biomassa Residual na 

Colheita Florestal Extrativismo  (92,5%) (ton)
7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Extrativismo  (56,2%) (ton)
788.928,09 131.562,54 347.708,38

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Extrativismo  Disponível no Brasil 

(ton)  

8.746.894,31 1.458.641,99 3.855.064,25

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE 
8.746.894,31 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE 
1.458.641,99 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE 
3.855.064,25 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no 

Extrativismo
61.148,59 840.438,89

Resíduo – Processamento Industrial da Madeira no 

Extrativismo (m³/ano)
9.977,63 137.134,55

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e 

Processamento)  Extrativismo (m³/ano)
71.126,21 977.573,44

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  no 

Extrativismo (m³/ano para tonelada – fator 0,895)
54.727,98 752.192,80

Conversão Resíduo – Processamento Industrial 

Madeira no Extrativismo (m³/ano para tonelada –

fator 0,895)

8.929,97 122.735,42

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Extrativismo (ton/ano) 

63.657,95 874.928,22

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita 

Florestal Extrativismo  (92,5%) (ton)
50.623,38 695.778,34

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Extrativismo  (56,2%) (ton)
5.015,27 68.977,30

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Extrativismo  Disponível no Brasil 

(ton)  

55.638,65 764.755,64

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE 
55.638,65 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL 
764.755,64 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na 

Silvicultura 
572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 

Resíduo do Processamento Industrial da 

Madeira na Silvicultura (m³/ano) 
1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal (Colheita e 

do  Processamento) Silvicultura (m³/ano) 
2.065.959,23 10.385.732,73 2.522.087,39 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na 

Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 

0,828) 

474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial 

Madeira na Silvicultura (m³/ano para tonelada –

fator 0,828) 

1.236.588,60  6.216.424,12 1.509.606,03  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Silvicultura (ton/ano) 

1.710.614,23 8.599.386,69 2.088.288,34 

Disponibilidade de Biomassa Residual na 

Colheita Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 
425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Silvicultura (44,2%) (ton) 
546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Silvicultura Disponível no Brasil 

(ton)  

970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORTE 
970.773,15 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORDESTE 
4.885.176,88 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA CENTROOESTE 
1.186.323,89 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na Silvicultura 6.222.982,01 8.069.875,34 

Resíduo do Processamento Industrial da Madeira na 

Silvicultura (m³/ano) 
16.233.866,10 21.051.848,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal (Colheita e do  

Processamento) Silvicultura (m³/ano) 
22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na Silvicultura 

(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 
5.152.629,10  6.681.856,78  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial 

Madeira na Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 

0,828) 

13.441.641,13  17.430.930,93  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

Silvicultura (ton/ano) 

18.594.270,23 24.112.787,71 

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita 

Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 
4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Silvicultura (44,2%) (ton) 
5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento 

Silvicultura Disponível no Brasil (ton)  
10.563.113,67 13.698.097,00 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUDESTE 
10.563.113,67 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUL 
13.698.097,00 (TON) 
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Uso da Biomassa Florestal e Industrial como Fonte de Energia. A utilização de

biomassa do processo da colheita florestal e do processo industrial da madeira tem

ganhado crescente interesse desde que se percebeu que o seu uso pode diminuir a

dependência de combustíveis fósseis para geração de energia.

Outro aspecto é a redução dos seus problemas ambientais associados, já que a

combustão direta de biomassa é uma técnica promissora para fornecer calor para as

indústrias, residências e instalações agrícolas, onde caldeiras de biomassa podem

substituir fornos a óleo e a gás natural.

A utilização de biomassa para produção de energia é considerada neutra em carbono,

desde que sua colheita florestal seja realizada a partir de uma fonte obtida de forma

sustentável como o manejo e o reflorestamento.

A biomassa florestal que, atualmente, é usada para produzir bioenergia, pode ser

oriunda de diferentes partes da planta ou de seu processamento, tais como: árvores

em idade de colheita ou árvores mortas por distúrbios, materiais de desbaste,

resíduos da colheita, subprodutos de processos florestais e industriais ou ainda de

florestas plantadas para este uso.

Apesar da vantagem ambiental, social e econômica da utilização da biomassa

florestal como combustível, esses materiais de origem florestal ainda são

subutilizados. Algumas barreiras que restringem a utilização da biomassa florestal

para produção de energia estão relacionadas: à existência de variações sazonais e

limitações na disponibilidade da biomassa e os elevados custos de produção; às

limitações técnicas existentes no processo de conversão; e, uma logística da cadeia

de abastecimento de combustível complexa, devido à dependência de algumas

características físicas e químicas da biomassa florestal.



Sabendo-se de que as propriedades físicas e químicas influenciam diretamente a

qualidade da biomassa como material combustível, a melhoria de tais propriedades

sujeitas a manejo e tratamento, podem tornar o material mais atrativo para sistemas de

geração de energia, que a princípio poderiam ter maior qualidade energética, tornando-o

competitivo com outros combustíveis.

A geração de energia a partir de combustíveis florestais tem revelado várias vantagens,

principalmente em termos de mitigação de impactos ambientais advindos de outras

fontes de energia.

A comercialização da biomassa florestal como fonte de energia, no entanto, ainda está

em desenvolvimento, uma vez que desafios técnicos e econômicos impedem seu uso

intensificado em consequência de os resíduos florestais serem produzidos em diferentes

regiões, o que aumenta os custos de coleta, manuseio e transporte. Além disso, há

variabilidade na quantidade e qualidade da biomassa florestal devido à acessibilidade

durante o ano, condições climáticas e de pré-processamento, transporte e

armazenamento.
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A otimização das cadeias de suprimento poderia ajudar na comercialização dessa

fonte de energia sustentável, reduzindo seus custos. Os resíduos florestais são ainda

um recurso de biomassa subutilizado e que têm, portanto, um potencial considerável

para uma maior utilização.

As características da matéria-prima também desempenham um papel importante no

processo de produção. A qualidade da biomassa depende de uma variedade de

fatores, tais como PC, TU, TC, propriedades físicas, químicas e térmicas. O teor de

umidade afeta diretamente o PC, uma vez que parte da energia contida na biomassa

vai ser usada para evaporar a água no início do processo de combustão.

No que tange às cinzas, o volume gerado no processo de produção de energia depende

de dois fatores: um é resultado da contaminação com solo e rochas e o outro é

resultado dos minerais da folhagem ou madeira. A eliminação de cinzas é um desafio

para a maioria das usinas e tem custos econômicos, ambientais e sociais para a

empresa. A biomassa de alto teor de cinzas é menos desejável para ser usada como

combustível pois após sua queima, os resíduos (cinzas) necessitam de destinação

correta, que geralmente está associada a custos com transporte para locais que a

utilize ou trate.



Uma alternativa de destino desses resíduos da queima tem sido a aplicação no solo para

ciclagem de nutrientes. Além disso, aglomerados de cinza podem se formar no interior da

caldeira fazendo com que seja preciso parar seu funcionamento para manutenção e

retirada do material acumulado.

Na cadeia de suprimento da biomassa florestal, os custos de aquisição da biomassa

incluem todos os custos associados com a coleta, armazenamento, pré-processamento e

transporte de biomassa de sua fonte para a planta.

O custo de transporte da biomassa depende do tamanho da usina, disponibilidade de

matéria-prima. distância média de transporte densidade de biomassa, capacidade de

transporte do veículo e velocidade de deslocamento. Os custos de transporte e manuseio

geralmente representam uma proporção significativa do custo total da biomassa

entregue. Assim, quanto maior o teor de cinzas e de umidade da biomassa maiores são os

custos de transporte desse material e menor a geração de energia líquida no processo. É

necessário o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão que considerem critérios

econômicos, ambientais e sociais para a elaboração e planejamento de cadeias de

suprimento de biomassa florestal.
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A biomassa florestal para a energia não deve ser o principal objetivo do manejo

florestal, mas sim um subproduto de outros objetivos.

A cadeia de suprimento com diferentes tipos de materiais (mix) sendo utilizados como

biomassa florestal pode reduzir o custo, diminuindo os requisitos de armazenagem

especialmente para os tipos sazonais de biomassa.

As avaliações técnico-econômicas são necessárias para investigar a viabilidade

técnica e o potencial econômico dos projetos propostos e fornecer comparações

econômicas de base entre diferentes escolhas na cadeia de suprimento de biomassa

florestal. Essas avaliações fornecem informações e análises sólidas para justificar

projetos envolvendo grandes investimentos de capital e auxiliar decisões específicas

ao longo da cadeia de suprimentos. É importante que a usina receba a quantidade

necessária de biomassa no momento certo com um preço competitivo para atender a

demanda de eletricidade e maximizar o lucro.



Mudanças Climáticas. As mudanças climáticas têm sido um dos maiores desafios da

atualidade e o mundo busca soluções e alternativas para enfrentar estes efeitos. O setor

de árvores cultivadas se destaca como um grande parceiro na luta pela redução desses

impactos das mudanças climáticas por meio de seus maciços florestais e bioprodutos,

tornando-se peça chave no cumprimento do Acordo de Paris e Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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Estoque de CO2eq. O setor brasileiro contribui de diversas formas para a mitigação

das mudanças climáticas. São quatro os vetores de mitigação - remoções e estoques

de carbono nas florestas plantadas e de conservação; as emissões evitadas na

indústria; e o carbono estocado nos produtos.

Ao remover o carbono da atmosfera no processo de fotossíntese, este carbono é

transformado em biomassa. Estima-se que os 9 milhões de hectares de árvores

plantadas estocam aproximadamente 1,88 bilhão de tCO2eq. Além disso, os quase 6

milhões de hectares destinados à conservação na forma de RL, APP e outras, têm

potencial para estocar 2,6 bilhões de tCO2eq.

Guardadas as diferenças entre fluxo e estoque, para dar uma ordem de grandeza, o

estoque de carbono das florestas plantadas do setor é superior ao que o Brasil emitiu

em 2010, que somou 1,27 bilhão tCO2eq, segundo a Terceira Comunicação Nacional

que reporta dados oficialmente à United Nations Framework Convention on Climate

Change (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima).

À medida que ocorrer a transição de uma economia de alta emissão de carbono para

baixa emissão e para a bioeconomia, incluindo aquela baseada em florestas

plantadas, o estoque de carbono e as remoções de carbono aumentam, ou seja, o

setor consegue ampliar seu beneficio climático para o planeta.

Além das remoções e estoques de carbono nas florestas, o setor também contribui

evitando emissões por meio do uso de produtos de origem florestal, ao invés de fontes

não renováveis, a exemplo da geração de energia limpa.

O estoque de carbono nos produtos varia conforme o tipo. Produtos de papel como

embalagem longa vida e livros estocam aproximadamente 45% de carbono, piso

laminado e mesa de madeira 47% e o carvão vegetal de florestas plantadas 85%.



Gestão de Resíduos Industriais e Florestais. O setor de árvores plantadas exerce forte

contribuição para a economia circular, fundamental para reduzir a pressão sobre novos

recursos naturais e fósseis.

Com isso, colabora com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e, ao mesmo

tempo, reduz desperdícios.

Uma das principais características do setor é a adoção de práticas sustentáveis de

destinação de diversos resíduos de seus processos produtivos, domésticos e urbanos,

atendendo a critérios legais e requisitos de certificação voluntária que vão além da

legislação.

Duas das principais contribuições estão relacionadas à cogeração de energia em seus

processos produtivos e reciclagem do papel pós-consumo.
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Gerenciar resíduos industriais e florestais (pré-consumo) e pós-consumo significa

adotar de forma efetiva e sistemática um conjunto de ações intrínsecas ao conceito de

economia circular, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento,

destinação final e disposição final ambientalmente adequada. Garantindo assim, o

máximo do reaproveitamento e reciclagem e a minimização dos rejeitos. Nesse

sentido, o setor se caracteriza por adotar práticas sustentáveis de destinação dos

diversos resíduos domésticos e urbanos gerados em seus processos produtivos,

atendendo a todos os critérios legais e requisitos de certificação.

A maior parte da destinação de resíduos da fábrica e da área florestal foi para geração

de energia, cerca de 67%. Em segundo lugar foi observada a destinação para outros

setores industriais para reutilização como matéria prima, um percentual de 12%. Do

total de resíduos de pré-consumo gerados, 7,5% foi mantido no campo para proteção

e adubação do solo (resíduos da colheita como cascas, galhos e folhas), 4,2%

encaminhado para aterros e 3,4% para reciclagem.
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BRASIL  BIOMASSA  E  ENERGIA  RENOVÁVEL 

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.


