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Este relatório técnico acerca do potencial de biomassa no Brasil contém certas declarações

prospectivas que dizem respeito a eventos futuros sobre o mercado de produção de biomassa ou

desempenho do setor florestal, industrial e agroindustrial.

Estas declarações prospectivas são baseadas em previsões e estudos técnicos visando a

identificação e quantificação das principais culturas produzidas no país, sejam agrícolas, extrativas

ou silviculturais, apresentando os totais relativos às variáveis de área plantada, quantidade

produzida e rendimento médio da produção, apresentados segundo as Unidades da Federação, as

Regiões e o País, usando como referência os dados estatísticos dos principais organismos

dedicados à tarefa de quantificação destes parâmetros no Brasil como 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.

Objetiva-se com o relatório técnico em gerar expectativas dentro de uma tendência do potencial de

mercado para diagnosticar a geração de resíduos nos setores da agricultura pecuária, silvicultura e

agroindústria primárias associadas.

Se as expectativas geradas e premissas revelarem-se incorretas por mudança de fatores e de

mercado, então os resultados reais podem diferir materialmente da informação prospectiva

contida neste documento. Além disso, declarações prospectivas, por sua natureza, envolvem

riscos e incertezas que poderiam causar os resultados reais que difiram materialmente daqueles

contemplados no relatório técnico. Assim utilizamos as declarações prospectivas de informações

como uma advertência no desenvolvimento do relatório técnico.



Apoio aos projetos nacionais e

discussão com os players comerciais e

de e fundos nacionais e internacionais

de investimentos em biomassa. Os

nossos valores envolvem o

desenvolvimento de projetos

sustentáveis e de valorização ao meio-

ambiente.

O principal objetivo da ABIB Brasil é

apoiar as indústrias brasileiras de

biomassa e bioenergia, woodchips,

pellets e briquetes a todos os níveis, de

promover a utilização da biomassa

como fonte renovável de energia, a

desenvolver conceitos inovadores

bioenergia e fomentando a cooperação

internacional no âmbito das energias

renováveis.

Buscamos contribuir para o

desenvolvimento social, econômico e

ambiental, por meio da utilização

responsável dos recursos naturais

renováveis para a geração de energia.

Cabe ainda à Associação em promover

cursos/seminários e editar publicações

técnicas; trocar informações com

entidades nacionais e internacionais,

visando ao desenvolvimento e à

capacitação de suas Associadas com

ênfase na defesa dos interesses do

Setor de Biomassa e Bioenergia.

ABIB BRASIL  

A Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável fundada em abril de 2009 como

uma associação nacional representativa do setor das indústrias de biomassa, pellets, briquetes e

bioenergia no Brasil com 1405 empresas associadas no Brasil sendo a maior entidade internacional do

setor.

Como princípios, a Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável busca: Garantir

a sustentabilidade na produção, consumo e no uso da biomassa, pellets e briquetes para fins de energia.

Assegurar a realização de projetos industriais que incrementem a eficiência operacional do sistema

energético. Buscar melhoria contínua da qualidade dos produtos industriais sustentáveis.

1.Colaboração ao setor de

biomassa e bioenergia para o

desenvolvimento de uma

política de padronização e

certificação nacional dos

produtos industriais (woodchips,

pellets e briquetes).

2.Pesquisa industrial e o

desenvolvimento da tecnologia

nacional equipamentos

industriais.

3.Apoio técnico para o

desenvolvimento do mercado

brasileiro de consumo, da

tecnologia nacional de

queimadores e caldeira

industrial e aos novos projetos

industriais que visam o

mercado internacional.

4.Estudos de ordem técnica em

mais de 300 e-books

publicados e estudo de análise

de mercado e o Atlas Brasileiro

de Biomassa e Bioenergia.

5.Acompanhamento do

mercado internacional de

consumo e a divulgação na

Revista Brasileira Biomas.



13.Colaboração com instituições públicas

e privadas, agentes financeiros e demais

interessados com relação à pesquisa,

estudos e projetos de biomassa.

14.Fornecimento de subsídios para a

formulação e execução das políticas

energéticas nacionais aproveitamento

florestal, industrial e agroindustrial.

15.Estudos e projetos sobre o uso de

Mecanismos de Desenvolvimento

Limpo(MDL) de geração de energia, de

Certificados de Crédito de Carbono(CRCs),

dos benefícios da Conta de Consumo de

Combustíveis(CCC).

Mantemos um acordo de cooperação com

a European Biomass Industry Association,

European Biomass Association, Austrian

Biomass Association, Bulgarian Biomass

Association, Croatian Biomass Association,

Danish Biomass Association, The

Bioenergy Association of Finland, France

Biomass Energy, German BioEnergy

Association, Greek Biomass Association,

Italian Biomass Association , The

Netherlands Bio-energy Association,

Norwegian Biomass Association,

Renewable Energy Spain, Swedish

Bioenergy Association, Renewable Energy

Association e American Council on

Renewable Energy
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6.Participação de projetos

governamentais e de acordo bilateral de

bioenergia e biomassa.

7.Apoio aos projetos nacionais e

discussão com os players comerciais e

de e fundos nacionais e internacionais

de investimentos em biomassa.

8.Participação e organização de eventos

nacionais e internacionais biomassa.

9.Desenvolvimento do sistema de

catalogação, divulgação e difusão de

informações científicas, tecnológicas,

econômico-comerciais, sócio-ambientais,

estudos e programas de biomassa.

10.Desenvolvimento de estudos para a

formação de uma rede de laboratórios

especializados em ensaios, pesquisas

para estimulação de credenciamento

das indústrias brasileiras.

11.Interação com órgãos responsáveis

pelos recursos energéticos com vistas a

difusão de dados sobre aproveitamentos

de biomassa.

12.Desenvolvimento científico e

tecnológico e promoção de intercâmbio

de informações com instituições no

Brasil e no exterior.

CONSELHO DIRETOR ABIB 2017-2018

PRESIDENTE CELSO MARCELO DE OLIVEIRA DIRETOR DA BRASIL BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL

VICE PRESIDENTE BIOMASSA E PELLETS JORDANO BUSATTO MILANI DIRETOR BR BIOMASSA LTDA

VICE PRESIDENTE FLORESTAL E MADEIRA MARCOS STOLF DIRETOR STOLFIBER FIBRA E NEGÓCIOS

VICE PRESIDENTEINTERNACIONAL THIAGO ANDRADE- EUROPA DIRETOR DA WOOD PELLET SERVICES

VICE PRESIDENTE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL GERSON SAMPAIO FILHO DIRETOR DA TEKNERGIA

SECRETARIA GERAL E DIRETORIA JURÍDICA MARIA DENISE MARTINS EMPRESA MDM CONSULTORES

DIRETORIA EXECUTIVA EM BIOENERGIA DIRETOR NORIVAL RICO FILHO BEIJA FLOR AGROENERGIA LTDA

DIRETORIA EXECUTIVA EM PROJETOS SUSTENTÁVEIS DIRETOR JOSÉ SOARES SOBRINHO EMEG BRASIL

DIRETORIA EXECUTIVA EM DESENVOLVIMENTO CARLOS ALBERTO DALPRAT DIRETOR MATRA BRASIL

DIRETORIA EXECUTIVA EM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DIRETOR ANTONIO CARLOS MONTEIRO DE BARROS

DIRETORIA EXECUTIVA PROJETOS DE RESÍDUOS DIRETOR JOSÉ CARLOS SOTTO MAIOR ECO PRODUCTS

DIRETORIA EXECUTIVA NEGÓCIOS INTERNACIONAIS DIRETOR PEDRO MARTINS DE AZEVEDO CARBOEX

DIRETORIA EXECUTIVA EM ENGENHARIA INDUSTRIAL DIRETOR IVO DARCY BUSETTO IB CALDOGNO BRASIL

DIRETORIA EXECUTIVA EM PROJETOS BIOMASSA E PELLETS DIRETOR JOSÉ SCHARTNER BRAZIL PELLET



Avaliação do potencial de biomassa, que

compreende a formulação de cenários sobre o setor

florestal, industrial valorando os resíduos gerados

(exploração florestal e industrial) em cada setor e a

denominação do potencial de geração de resíduos.

Avaliação do potencial energético da silvicultura

(florestal e industrial) denominando por geração

total de biomassa no Brasil por região e pelos

setores industriais tendo uma tendência final do

volume total de biomassa disponível no Brasil.

Avaliação da disponibilidade de biomassa com o

acesso comercial no Brasil 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.

Os objetivos específicos do atlas: Identificar e

quantificar os resíduos gerados na, silvicultura;

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 brasileiro e regional

em relação à geração de resíduos e ao seu

potencial energético para uma avaliação técnica.

O aproveitamento da biomassa florestal e industrial

podem ser parte integrante do processo de gestão

sustentável e da cadeia de responsabilidade. As

populações locais deverão ser sensibilizadas acerca

das vantagens de utilização da biomassa, e das

repercussões positivas em termos econômico,

social e ambiental.

APRESENTAÇÃO

O Atlas Brasileiro de Biomassa Florestal e Industrial visa reunir esforços entre diversos setores

políticos e empresariais no Brasil no sentido de implementar uma estratégia integrada para o

consumo, produção da biomassa e no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis

O estudo envolveu levantamento de dados acerca da situação atual de geração de resíduos no

segmento florestal, industrial, visando auxiliar na formulação e reformulação de políticas públicas e

programas de desenvolvimento brasileiro.

Os resultados apresentados poderão servir de base para uma melhor avaliação dos impactos

ambientais do setor e para a análise de possibilidades econômicas de utilização dos resíduos para

geração de energia por meio de reaproveitamento da biomassa, subsidiando a elaboração de planos

de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados. Nos aspectos metodológicos os estudos

desenvolvidos podem ser estruturados em grandes grupos, a saber:

Neste sentido, dedicamos este item

inicial à identificação e quantificação

das principais culturas produzidas no

país apresentando os totais relativos às

variáveis de área plantada, quantidade

produzida e rendimento médio da

produção, apresentados segundo as

Unidades da Federação, as Regiões e o

País, usando como referência as bases

de dados estatísticos dos principais

organismos dedicados à tarefa de

quantificação destes parâmetros no

Brasil que destacamos:

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 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.

Celso Oliveira

Presidente da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável



CELSO MARCELO DE OLIVEIRA. Consultor Especializado em

Desenvolvimento de Projeto Empresarial Sustentável na área de

biomassa e bioenergia. Especialização em Bioenergia e Biomassa pela

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Lisboa Portugal.

Autor das Obras Energia Renovável, Wood Pellets Brasil e Biomassa e

Bioenergia. Diretor Executivo da Brasil Biomassa e Energia Renovável

empresa responsável pelo desenvolvimento de 44 projetos industriais

de produção de biomassa, bio woodpellets e bio woodbriquete no

Brasil, Estados Unidos e Europa. Conferencista com mais de cento e

cinco palestras em Congressos Nacionais e Internacionais com

destaque All About Energy, Biomass Investing Brazil, Energy Summit

2011 e América Pulp & Paper Outlook Conference. Responsável pelo

Acordo de Cooperação Internacional Brasil França em Biomassa,

Bioenergia e Pellets com a intervenção do Syndicat Producteurs de

granulés de Bois France. Organizador de acordos operacionais com

companhias de produção e consumo de energia limpa e renovável e

os fundos clean energy nos Estados Unidos. E de acordo comercial de

exportação de WoodChips Paper e Biomassa para a China, Taiwan,

Malaysia e Coréia do Sul com a Beijing Nandu Trade Co Ltd. Diretor

Executivo da European Energy SRL.

Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia.

Convidado pelo Governo Federal para a participação da Missão Brasil

Holanda Acordo Bilateral de Bioenergia e Biomassa. Presidente 2017-

2018 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável. Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets Biomassa e

Briquete
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Como conseqüência desta evolução, as emissões de gases de efeito estufa no setor de energia

cresceram 38% entre 2000 e 2016, chegando a 35 GtCO2 ou mais de 65% das emissões

globais. A partir de 2011, as emissões começaram a desacelerar, mas ainda crescem cerca de

2% ao ano. Um fenômeno importante acontece nos Estados Unidos que, apesar de terem

reduzido o consumo de carvão (que vai sendo substituído por gás de xisto), vêm batendo recordes

de aumento de produção de petróleo que passou a ser produto de exportação. Os EUA poderão se

tornar exportadores líquidos de petróleo na próxima década.

Apesar de este ser um cenário cruel, com contínuo aumento do consumo absoluto de

combustíveis fósseis, existe um universo em transformação. As energias renováveis já superaram

as fontes fósseis na capacidade instalada anual em 2016 e a proporção de energia elétrica na

matriz continua a crescer anualmente, aproximando-se de 20% (nos inicio dos anos 80 era 10%)

em 2035.

A participação dos combustíveis fósseis no contexto mundial é extremamente elevada. O esforço

internacional para reduzir a utilização do petróleo e derivados na produção de energia nos últimos

anos foi bem sucedido. Isto foi possível devido a três razões principais: 1) competitividade

econômica desfavorável do petróleo e derivados para produzir eletricidade; 2) existência de usos

mais “nobres e eficientes” para estes combustíveis, fora do setor elétrico; e 3) disponibilidade de

outras fontes energéticas “mais adequadas” para a produção de energia elétrica, como o gás

natural, a nuclear e o carvão mineral, este último apesar das emissões de CO2.
O mundo utiliza majoritariamente no seu suprimento energético, as fontes energéticas primárias não

renováveis, em particular, os combustíveis fósseis – petróleo, carvão mineral e gás natural. Estes

combustíveis são grandes emissores de CO2, um dos gases relacionados com o “efeito estufa”,

causador de elevação da temperatura do planeta e de mudanças climáticas. A matriz de energia

mundial, teve uma oferta que evoluiu de 7.183 milhões de tep, em 1980, para 12.717 milhões de tep,

em 2012 com uma taxa anual média de crescimento de 1,9% no período.

Entre 2000 e 2016, a demanda mundial de energia cresceu 38% e foi acompanhada do crescimento

do consumo das fontes fósseis na mesma proporção (3%), sendo o crescimento mais acentuado para

o carvão (70%), em especial por causa da China, e menos acentuado para o petróleo (17%). As

energias renováveis tiveram crescimento de 81% no mesmo período, com destaque para solar

(+14.000%), eólica (+2.000%) e biocombustíveis (622%). A participação das energias renováveis subiu

de 7% para 9,3%, mas a participação das fontes fósseis permaneceu estável em 86%, isso porque a

oferta de energia nuclear caiu 4% e a proporção na matriz energética global caiu de 6,3 para 4,4%. Ou

seja, na última década, as energias renováveis têm ocupado espaço da energia nuclear e ainda não

têm sido capazes de reduzir o consumo das energias fósseis.

MATRIZ  ENERGÉTICA  MUNDIAL 



.A Administração de Informação de Energia dos

Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês) no

International Energy Outlook 2016 (Panorama da

Energia Mundial 2016), projeta que, devido ao

crescimento demo-econômico, o consumo de

energia passará das atuais 524 quadrilhões de

unidades térmicas britânicas (Btu) para 820

quadrilhões de Btu em 2040 .

“Given current policies and regulations limiting

fossil fuel use, worldwide energy-related carbon

dioxide emissions rise from about 31 billion

metric tons in 2010 to 36 billion metric tons in

2020 and then to 45 billion metric tons in 2040,

a 46-percent increase” .

Coletando, revisando e projetando os dados

energéticos globais para o período 2010-2040, o

EIA assume premissas econômicas e

tecnológicas para elaboração do IEO-2016, as

quais lhe permitem a criação de um Cenário

Energético de Referencia futuro e outros Cenários

Energéticos Alternativos. Em suas publicações,

normalmente o EIA realiza distinções entre países

membros da OCDE (Organisation for Economic

Co-operation and Development) e os países não

membros (não- OCDE). De acordo com o cenário

de referência do IEO-2016, o consumo de energia

global deverá aumentar 49% entre 2010 e 2040,

elevando-se de 524,0 para 820,0 Quatrilhões de

Btu (British thermal unit) durante este período.

Observa-se, que após uma retração mundial

entre 2008-2009, China e Índia hoje aceleram

níveis de recuperação da demanda, enquanto o

Japão e países da União Européia têm atrasado

este processo.

O IEO-2016 também projeta um forte

crescimento do PIB de países emergentes (não-

OCDE), com expansão da atividade econômica

e aumento médio anual da China 6,4% no

poder aquisitivo .

Neste cenário, a demanda por energia se

elevará em 84% nas regiões não-OCDE,

enquanto que nos países membros da OCDE o

crescimento econômico previsto é de apenas

2,0% a.a., e aumento total na demanda de

apenas 14% durante todo o período.

Os combustíveis fósseis deverão manter o

domínio. O petróleo continuará como a

principal fonte de energia do planeta, e

registrará um aumento de 36% em sua

demanda, o que deve pressionar os preços.

Em suas premissas, o IEO-2016 projeta os

preços do petróleo bruto leve nos Estados

Unidos . Destaca-se que este é um aspecto

fundamental para qualquer estudo prospectivo

energético, pois os preços futuros do petróleo

afetam diretamente as expectativas de

consumo e a viabilidade econômico-financeiras

de fontes alternativas de energia.

O gás natural deve crescer, 1,7% ao ano. O

carvão deverá manter a segunda posição,

especialmente porque China e Índia são

grandes produtores e consumidores. No

entanto, a EIA prevê que a participação desse

combustível fóssil na matriz deverá decrescer a

partir de 2025, devido aos imperativos

ambientais e climáticas.

Esta elevada utilização dos combustíveis fósseis na produção de eletricidade é explicada por quatro

razões principais:

1) grande disponibilidade de recursos energéticos, particularmente do carvão mineral;

2) vantajosa competitividade econômica e ambiental (exceto as emissões de CO2 e mudanças

climáticas) com outras fontes energéticas;

3) favorável viabilidade técnica e econômica do seu transporte, inclusive a longas distâncias (o comércio

de energia é um dos maiores do mundo);

4) adequada tecnologia, plenamente desenvolvida para o seu aproveitamento energético.



Segundo o World Energy Outlook elaborado pela Agência Internacional de Energia (IEA), a participação das energias renováveis

não hidrelétricas na matriz energética mundial será de 15 á 20% em 2035. Biomassa tem sido uma importante fonte de energia.

Hoje, a percepção da biomassa está mudando e isso está sendo reconhecido como um valioso combustível moderno, que pode

proporcionar uma energia renovável na geração de energia. O Relatório Especial sobre os Cenários de Emissões do Painel para

a Mudança Climática (IPCC) estima que o maior potencial em energia renovável (2025), seja proveniente da biomassa moderna

(70 a 140 EJ), seguido pela energia solar (16-22 EJ) e a eólica (7-10 EJ).

A União Européia publicou recentemente o Relatório Annual de Biocombustíveis 2016 com a Rede Global de Informações da

Agricultura USDA dos Estados Unidos (Annual Biofuels Report for 2016 The European Union USDA Foreign Agricultural Service’s

Global Agricultural Information Network). O relatório revela que o consumo de biomassa, onde Estados-Membros União Européia

forneceram estimativas do consumo final de energia da biomassa, a fim de atingir suas metas para 2020. A União Européia para

atingir as metas de uso de energias renováveis em 2020 com o uso de bioenergia e biomassa devem aumentar o consumo

energético de 82 milhões de tep em 2010 para 135 Mtep em 2020. Os maiores aumentos são no setor elétrico e de transportes,

onde se espera que o uso da bioenergia deve dobrar de 10 milhões de tep para 20 Mtep para o setor de energia elétrica e deve

dobrar de 14 a 28 Mtep no setor dos transportes. Temos um crescimento de consumo de energia e da necessidade de consumo

de biomassa, com destaque para a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia e Reino Unido. O principal interesse diz

respeito da biomassa sólida e gasosa utilizada no setor elétrico e calor, em vez de biocombustíveis líquidos (etanol) usados no

setor de transporte. A utilização destes dois setores de energia em 2020 deverá totalizar em 107 milhões de tep.

Perspectivas Futuras Horizonte 2030. A oferta de energia deverá

acompanhar o crescimento da economia mundial, com uma

elasticidade unitária, resultando numa elevação, em termos absolutos,

do consumo dos combustíveis fósseis e das emissões de CO2. Faz-se

referência aos estudos desenvolvidos pelo DOE-Department of Energy

dos Estados Unidos da América, de cenários energéticos mundiais até

o ano 2030.

A seguir, estão apresentados alguns resultados destes estudos. A

oferta evolui de 12.809,5 milhões de tep, em 2007, para 17.094,6

milhões de tep, em 2030, taxa anual média de crescimento de 1,5%,

no período. A participação dos combustíveis fósseis em 2030 é

estimada em 83%, diante do valor de 85%, em 2010. Isto implica

numa elevação, em valores absolutos, do consumo destes energéticos,

no período. A participação das fontes renováveis evoluiria de 9% para

11%, neste horizonte. A oferta evolui de 1.767 milhões de tep, em

2010, para 2.730 milhões de tep, em 2030, taxa anual média de

crescimento de 2,2%, superior a correspondente da energia de 1,5%. A

participação dos combustíveis fósseis se mantém elevada, no patamar

constante de 66%, e a das fontes renováveis, evoluiria de 14%, em

2010, para 16 a 20%, em 2030.

BIOMASSA NO CONTEXTO MUNDIAL 



Evolução da Matriz Energética Brasileira. No PNE-2030 se projeta para o Brasil uma população de

239 milhões de habitantes, ou seja, 55 milhões de pessoas a mais do que em 2005. Também se

espera um aumento da renda nacional e uma melhor distribuição da mesma.

Este conjunto de fatores, de acordo com o plano, impulsionará o consumo e a demanda per

capita de energia no País, evoluindo-se dos atuais 1,2 para 2,3 tep até 2030. Acredita-se que País

manterá baixo grau de dependência externa de energia, custos da produção competitivos e baixos

níveis percentuais de emissões de gases.

No PNE-2030 também se aponta que a diversificação da matriz energética brasileira é definitiva e

esta estrategicamente incorporada à dinâmica da evolução energética do País, de acordo com

plano, baseado em estudos de tendência.

Exemplifica-se que em 1970, apenas duas fontes de energia respondiam por 78% do consumo de

energia: o petróleo e a lenha. Já em 2000, eram três energéticos que respondiam por 74% do

consumo: petróleo, lenha e energia hidráulica. Para 2030, plano projeta quatro energéticos

abrangendo 77% do consumo: petróleo, energia hidráulica, cana-de-açúcar e o gás natural. O

contraponto desta diversificação de fontes é a redução da importância da lenha na produção

nacional.

O Brasil é um país que reúne inúmeras vantagens comparativas que o tornam capaz de atuar como

líder no mercado mundial de produtos agrícolas, agroindustriais e silviculturas, em particular aqueles

dedicados ao aproveitamento da biomassa residual para a geração de energia. Destacam-se as áreas

disponíveis para a agricultura com impactos ambientais circunscritos ao socialmente aceitos, a

possibilidade de múltiplos cultivos ao longo de um único ano, a intensa radiação solar recebida, além

da diversidade de clima, exuberância de biodiversidade e a existência de desenvolvimento científico e

tecnológico agrícola específico da zona tropical, associado à uma agroindústria sólida e produtiva.

Perspectivas para Economia Brasileira. Para a economia brasileira se construiu quatro cenários

econômicos no PNE-2030, todos com crescimento do País bem acima da média mundial. No cenário

de referência, admite-se no PNE-2030 um crescimento médio 4,1% a.a. entre 2005 e 2030. Também

se espera um forte crescimento na demanda de energia primária interna, com esta saltando dos 218,7

milhões de tep (2005) para cerca de 555 milhões de tep em 2030. Entretanto, a expectativa é que a

dinâmica deste aumento não será linear, sendo em média 5% a.a. entre 2005-2010, 3,7% a.a. entre

2010-2020 e 3,5% a.a. entre 2020-2030. Esta variação no percentual é justificada no plano por

ganhos de eficiência energética, tanto do lado da demanda quanto da oferta.

MATRIZ  ENERGÉTICA  NACIONAL 



.A política energética brasileira pretende moldar a atual matriz energética pelas iniciativas de substituição de

derivados de petróleo por fontes energéticas nacionais (etanol da cana-de-açúcar, hidroeletricidade, carvão

mineral e o uso da biomassa).

Sem dúvida, a redução do ritmo de crescimento econômico nos últimos anos no Brasil também teve um efeito

sobre o crescimento do consumo de petróleo e derivados, mas a reversão da tendência de aumento de sua

participação acabou se cristalizando e gerou, por exemplo, a oportunidade para um aumento na participação da

biomassa na matriz energética. Atualmente, os derivados de petróleo predominam na matriz do consumo final de

energia (41%), o que se explica pela prevalência do modal rodoviário no setor de transporte.

A eletricidade é a segunda forma de energia mais utilizada (19%). Biomassa e os produtos da cana constituem

também um grupamento relevante (12%), como resultado da inserção do etanol nesta matriz através da sua

adição à gasolina, do consumo na frota de veículos a álcool hidratado e, mais recentemente, com o advento dos

veículos flex fuel. Dentro de uma perspectiva de longo prazo, uma questão que naturalmente se coloca é a

capacidade de a economia brasileira crescer com maior eficiência no uso da energia, portanto com redução da

intensidade energética. A resposta a essa questão depende do cenário em que se inscreverá esse crescimento e

das opções estratégicas que forem feitas para sustentar tal crescimento.

.

O ponto é que a forte presença da energia hidráulica e o crescimento do uso da cana-de-

açúcar na produção de energia do País sustentam no longo prazo uma proporção de

fontes renováveis que deve manter a matriz energética brasileira entre as mais limpas do

mundo.

Pelas expectativas apresentadas no PNE-2030, mesmo ao final do período, 45% da

energia consumida no Brasil será proveniente de fontes renováveis, graças ao etanol e a

co-geração elétrica de bagaço de cana, assim como o aproveitamento do potencial

hidrelétrico da região amazônica.

Contexto Energético Brasileiro. A busca das políticas mais apropriadas para tornar o

planejamento energético eficaz requer que, inicialmente, se identifiquem os

determinantes de maior relevância para a evolução do setor de energia. A análise dos

determinantes econômico-energéticos constitui-se em parte fundamental do processo de

elaboração de estudos prospectivos. A evolução do contexto energético moldará a

ambiência na qual os agentes do setor irão atuar e se posicionar estrategicamente.

Dessa forma, a matriz energética de um determinado período reflete a interação das

decisões correntes e passadas, tomadas pelos agentes setoriais dentro de um contexto

energético específico.



Na biomassa, o destaque fica com o bom desempenho da geração por bagaço de cana, com crescimento de 8,1% em 2017. De

fato, o setor sucroalcooleiro gerou 32,3 TWh em 2017, sendo 19,1 TWh destinados ao mercado e 13,2 TWh destinados ao

consumo próprio. Assim, a geração por bagaço de cana representa 70% da geração total por biomassa, tendo sido gerados os

30% restantes, principalmente, pela indústria de papel e celulose, com a utilização de lixívia, lenha e resíduos de árvores.

A oferta total de bioenergia em 2017 foi de 84,4 milhões de tep (1.640 mil bep/dia), montante correspondente a 27,6% da matriz

energética brasileira. Os produtos da cana (bagaço e etanol), com 48,1 Mtep, responderam por 57% da biomassa e por 15,7% da

matriz. A lenha, com 24,7 Mtep, respondeu por 29,3% da biomassa e por 8,1% da matriz. Outras biomassas (lixívia, resíduos de

madeira, resíduos da agroindústria e biodiesel), com 11,6 milhões tep, responderam por 13,7% da biomassa e por 3,8% da

matriz.

Nas fontes não-renováveis, a taxa global de crescimento foi de 4,9%. O gás natural, pelo porte, se sobressai em razão do

acentuado aumento do seu uso na geração de energia elétrica. Em seguida vem o carvão mineral também influenciada pelo seu

uso na geração elétrica. Neste contexto, as fontes renováveis passaram a uma participação de 39,4% na demanda total de energia

de 2017, contra os 40,4% verificados em 2016.

A expressiva participação da energia hidráulica e o uso representativo de biomassa na matriz energética brasileira proporcionam

indicadores de emissões de CO2 bem menores do que a média mundial e dos países desenvolvidos. No país, em termos de

tCO2/tep de energia consumida, o indicador do Brasil ficou em 1,59 (2017), enquanto que, nos países da OCDE, esse indicador

ficou em 2,31 (2012) e, no mundo, ficou em 2,37 (2012).

Em 2017, o Brasil reduziu o seu patamar de dependência externa de energia em relação a 2016, resultado principalmente do forte

aumento da produção de petróleo. Assim, a dependência externa de energia ficou perto de 40 Mtep (43 Mtep em 2016),

correspondendo a 12,7% da demanda total de energia do País. Na área de petróleo e derivados, o Brasil ainda foi deficitário em

6,3% da demanda de 2017 (13,8% em 2016), com importações líquidas de 160 mil bep/dia (339 mil bep/dia em 2016).

Na composição da oferta de produtos da cana, aparece o etanol, com 14,9 Mtep (31,1%) e o bagaço de cana com 33,2 Mtep

(68,9%). Na matriz energética brasileira, o bagaço representou 10,9%, e o etanol, 4,9%. Em 2017, a produção de etanol ficou em

28,5 milhões m³, mostrando aumento de 3,3% sobre a produção de 2016. O consumo rodoviário, de 25 milhões m³, cresceu

9,3%, e as exportações líquidas recuaram 83%, correspondendo a 0,5 milhões m³ (3,2 milhões m³ em 2016).

A produção de biodiesel foi de 3.420 mil m³ em 2017, mostrando um crescimento de 17,2% sobre 2016, e correspondendo a uma

mistura de 7% ao diesel fóssil. O biodiesel representa 0,95% da matriz energética brasileira. A capacidade instalada das 54

unidades produtoras de biodiesel, existentes em dezembro de 2017, totalizou 7.502 mil m³/ano, sendo 44% na região Centro-

Oeste, 35% na região Sul, 12% na Sudeste, 6% na Nordeste, e 3% na Norte. São 42 usinas detentoras do Selo Combustível Social,

correspondendo a 88,7% da capacidade instalada total.



BIOMASSA FLORESTAL  E  INDUSTRIAL



BIOMASSA
A Biomassa, a mais antiga forma de energia renovável, tem sido utilizada desde há milhares de anos. Contudo, a sua

taxa de utilização relativa decresceu com o aumento da utilização de combustíveis fósseis, como o carvão. O termo

biomassa foi inicialmente introduzido por Eugene Adam, que referiu que a biomassa é constituída pelo material

produzido por todos os seres vivos (animais, vegetais, fungos).

Todo o recurso renovável é oriundo de matéria orgânica, que pode ser utilizada na produção de energia. Assim como a

energia hidráulica e outras fontes renováveis, a biomassa é uma forma indireta de energia solar. A energia solar é

convertida em energia química, através da fotossíntese, base dos processos biológicos de todos os seres vivos. No

contexto da produção de energia, entende-se por “biomassa” a fração biodegradável de produtos e resíduos

provenientes da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), da silvicultura e das indústrias conexas, bem

como a fração biodegradável de resíduos industriais e urbanos (Directiva 2001/77/CE).

De acordo com a definição anterior, a biomassa pode subdividir-se em biomassa sólida, líquida e gasosa. A biomassa

sólida tem como fontes os produtos e resíduos sólidos provenientes da fileira agro-florestal e das indústrias conexas,

assim como a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. A biomassa líquida, isto é, os biocombustíveis,

têm a sua origem principal em culturas agrícolas. A biomassa gasosa, ou biogás, tem origem nos efluentes

agropecuários, agro-industriais e urbanos (ex. lamas das ETAR’s e aterros de Resíduos Sólidos Urbanos).

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.



A biomassa é um tipo de matéria utilizada na produção de energia a partir de processos como a

combustão de material orgânico produzida e acumulada em um ecossistema, porém nem toda a

produção primária passa a incrementar a biomassa vegetal do ecossistema. Parte dessa energia

acumulada é empregada pelo ecossistema para sua própria manutenção.

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; ou

(IV) materiais vegetais, incluindo

(A) grãos; (

(B) 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.

Com o crescente protagonismo dos efeitos dos combustíveis fósseis no ambiente, tais como as alterações climáticas, o Homem está a redescobrir as vantagens da biomassa. Os potenciais benefícios

incluem:

- A redução das emissões de carbono, se geridas (durante a produção, transporte e utilização) de forma sustentável;

- O aumento da segurança energética pela diversificação das fontes de energia e utilização de fontes locais;

- A criação de proveitos adicionais para os setores agrícola e florestal;

- A redução da produção de resíduos perigosos.

A utilização da biomassa apresenta vantagens de natureza tão diversa como a redução da emissão de gases com efeito de estufa, o aumento da diversidade de oferta de energia. As vantagens são o baixo

custo, ser renovável, permitir o reaproveitamento de resíduos e ser menos poluente que outras formas de energias, como aquela obtida a partir da utilização de combustíveis fósseis como petróleo e carvão

mineral .



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, serriagem, 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.



Biomassa Energética Florestal. São os biocombustíveis provenientes dos recursos florestais, seus

produtos e subprodutos, que incluem basicamente biomassa lenhosa, produzida de forma

sustentável a partir de florestas cultivadas ou de florestas nativas, obtida por desflorestamento de

floresta nativa para abertura de áreas para agropecuária, ou ainda originada em atividades que

processam ou utilizam a madeira para fins não energéticos, destacando-se a indústria de papel e

celulose, industria moveleira, serrarias. O conteúdo energético desta classe de biomassa está

associado à celulose e lignina contidas na matéria e seu baixo teor de umidade. Seu

aproveitamento no uso final energético se realiza, principalmente, através das rotas tecnológicas de

transformação termoquímica mais simples, como combustão direta e carbonização, mas rotas mais

complexas também são empregadas para a produção de combustíveis líquidos e gasosos, como

metanol, etanol, gases de síntese, licor negro (um subproduto da indústria de celulose), entre

outros.

Benefícios Econômicos no Uso da Biomassa. Aumentar a diversificação da matriz energética,

reduzindo a dependência de combustíveis fósseis com a utilização da biomassa como recurso

energético para a garantia do suprimento, reduzindo a vulnerabilidade às oscilações do petróleo e

às instabilidades políticas dos países produtores.

Benefícios Sociais no Uso da Biomassa. A geração de empregos, diretos e indiretos, é

reconhecidamente uma das maiores vantagens das energias renováveis, em especial a biomassa.

A atividade contribui para um ciclo virtuoso de aumento dos níveis de consumo e qualidade de vida,

inclusão social, geração de mais atividades econômicas, fortalecimento da indústria local,

promoção do desenvolvimento regional e redução do êxodo rural. No Brasil, o setor agroindustrial da

cana-de-açúçar tem importância relevante na geração de empregos, contando com cerca de um

milhão de pessoas diretamente empregadas, sendo a produção de biomassa, em comparação com

os outros recursos energéticos, a atividade que envolve mais empregos.

Benefícios Ambientais no Uso da Biomassa. O aquecimento global, agravado pelo aumento da

emissão de gases de efeito estufa (GEE) por fontes antrópicas, levou países membros da ONU a

assinarem o Protocolo de Quioto, que determina a redução nas emissões desses gases. Para o

segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto, existe uma tendência para que se

aumente a pressão sobre alguns países em desenvolvimento, como China e Índia, de forma a que

venham a ter que assumir algum compromisso (meta) com a redução de emissões.

BIOMASSA ENERGÉTICA

Energia da Biomassa. A biomassa, essencialmente é uma forma de energia solar armazenada, as

árvores usam a luz solar, na fotossíntese, para converter o dióxido de carbono (CO2) e água (H2O)

em produtos de alto teor energético, que são os carboidratos e oxigênio. No processo de combustão

a energia armazenada na biomassa é blindada e aproveitada para a geração de calor, vapor ou

eletricidade. A quantidade de energia liberada pela madeira por unidade de massa na combustão,

é conhecida como poder calorífico. Esta energia pode ser expressa como poder calorífico superior

ou poder calorífico inferior, dependendo se o calor é blindado pela condensação de água de

constituição do combustível é ou não considerado.

O poder calorífico de um combustível é a quantidade de energia liberada durante a combustão

completa por unidade de massa do combustível a pressão constate. No Sistema Internacional de

Unidade (SI), o poder calorífico é expresso em joules por grama (J/g) ou quilojoules por quilograma

(kJ/kg). Porém, a unidade mais usada para combustíveis sólidos é calorias por grama (cal/g), ou

quilocalorias por quilogramas (kcal/kg), e para combustíveis gasosos é calorias por metro cúbico

(cal/m³). A energia pode ser expressa como poder calorífico superior (PCS) ou poder calorífico

inferior (PCI). O PCS é obtido a partir do combustível seco, enquanto que o PCI considera o conteúdo

de água constituinte do combustível e o calor perdido com a vaporização da água. Portanto, o PCI

retrata melhor a quantidade de energia de um combustível.



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.

BIOMASSA RESIDUAL FLORESTAL
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).

Entretanto, a definição dos diâmetros, mínimo e

máximo, de inclusão em cada uma dessas

classes varia bastante entre os estudos. Neste

sentido é importante classificar como RLG

aqueles com diâmetro ≥ 10 cm, pois abaixo disso

estão as peças com maiores concentrações de

nutrientes, porém, em geral considera-se que

estes são compostos de peças de madeira com

diâmetro igual ou superior a 7,5 cm. A Portaria

Normativa 302/84 do IBDF (IBAMA) conceituou

resíduos florestais como sobras de material, que

não é o objeto prioritário da atividade, resultante

da alteração sofrida pela matéria-prima florestal

quando submetida à ação exterior através de

processos mecânicos, físicos e/ou químicos.



C lassificação 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.

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).

RESÍDUOS FLORESTAIS

TIPO RESÍDUO FLORESTAL 

ÁRVORE Todos os componentes da árvore, raízes, touças, fuste total,

ramos, folhas ou acículas e frutos

RAÍZES E TOUÇA Touça (depende da sua altura) e todas as raízes

FUSTE Tronco da árvore englobando a casca, da touça ao topo, exceto

folhas ou acículas, ramos e frutos.

PONTAS Parte do fuste total que não é aproveitado em exploração

normal.

COPA Todos os ramos, folhas ou acículas, ponteiro e frutos.

RAMOS Todos os ramos e galhos, excluindo folhas ou acículas

FOLHAGEM Todas as folhas ou acículas, flores e frutos.



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.

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 possuem 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. Essa ampla faixa varia em função da qualidade da floresta, das

especificações do diâmetro mínimo a colher, do equipamento usado na colheita e das habilidades e cuidados dos

operadores das máquinas. 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.



O poder calorífico da madeira pode ser definido como a quantidade de energia na forma de calor liberada durante a

combustão completa de uma unidade de massa (ou volume) do combustível. Quando ocorre combustão completa

de uma unidade de combustível este libera energia térmica e é geralmente medido em termos da energia por

conteúdo por unidade de massa ou volume, daí Mj/kg (sólidos), a Mj/l para líquidos e por fim para gases para

Mj/Nm3. De uma maneira geral, essa propriedade depende da composição da biomassa e do seu grau de umidade

O poder calorífico divide-se em superior e inferior. O poder calorífico superior é aquele em que a combustão se

efetua a volume constante e no qual a água formada durante a combustão é condensada e o calor que é derivado

desta condensação é recuperado. A umidade pode ser definida como a medida de quantidade de água presente na

biomassa e que pode ser avaliada pela diferença entre os pesos de uma amostra, antes e logo após ser submetida

a secagem. É possível apresentar os valores de umidade em base seca ou base úmida, conforme a condição de

referência adotada. O fato de a umidade ser colocada como uma característica técnica na produção de madeira

para energia é porque é necessário que a madeira seja pelo menos parcialmente seca, antes de ser usada como

fonte energética. Teor de umidade pode ser definido como a massa de água contida na biomassa e pode ser

expressa tanto na base úmida quanto na base seca, qual pode ser avaliada pela diferença entre os pesos de uma

amostra, antes e logo após ser submetida à secagem.

O poder calorífico é mais alto quanto maior o teor de lignina e extrativos, porque os

mesmo contêm menos oxigênio que os polissacarídeos presentes na holocelulose

(celulose e hemicelulose).

A massa específica é um dos principais índices de qualidade da madeira e os

métodos que se apóiam na massa específica básica, são os que mais

satisfatoriamente mede a quantidade de substância madeira por unidade de volume.

A Massa específica pode ser dividida em massa específica ou massa específica

aparente. A Massa Específica de uma substância é a razão entre a massa de uma

quantidade da substância e o volume correspondente. Quando a matéria é continua

(não existem descontinuidades), esta representa Massa Específica Aparente. Porém

para resíduos este conceito não se aplica, pois existem vários pedaços do mesmo

material ocupando o mesmo volume.

A densidade é a quantidade de massa, expressa em peso, contida na unidade de

volume. A densidade com alguns parâmetros anatômicos e químicos. Quanto maior a

densidade básica da madeira, maior o teor de lignina e extrativos, maior a espessura

e comprimento das fibras e menor o teor de holocelulose. O teor de lignina afeta

diretamente a qualidade e a produção e pode ser considerado uma das principais

características da madeira à produção de energia, em função da sua maior

estabilidade térmica e do seu maior teor de carbono. O teor de minerais da madeira,

usualmente expresso como teor de cinzas, corresponde, em geral, a menos de 1% da

base de madeira absolutamente seca. Muitos desses minerais encontram-se

presentes em combinação com compostos orgânicos, e os complexos formados

desempenham funções fisiológicas. Os principais minerais encontrados são cálcio,

magnésio, fósforo e silício. Os resíduos resultantes da combustão dos componentes

orgânicos e oxidações dos inorgânicos são caracterizadas como teor de cinzas. Assim,

as cinzas são resultadas da combustão da biomassa, a qual se processa em altas

temperaturas, tornando-se necessário conhecimento do comportamento destas

cinzas para evitar operações inadequadas. As mesmas podem originar-se de

elementos metálicos já presentes no combustível; de argila, areia e sais que possam

estar na biomassa e ainda por solos misturados a biomassa durante sua colheita ou

manuseio. As cinzas vegetais contêm cálcio, magnésio, fósforo e outros elementos,

alguns essenciais para o desenvolvimento dos seres vivos, como Cu, Zn, Mg e B.

Quando em alta concentração podem diminuir o poder calorífico (PC), podem ainda

causar perda de energia e sua presença afeta também a transferência de calor.



Resíduos 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 (2010), 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. 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.



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.

BIOMASSA RESIDUAL  INDUSTRIAL
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 (também conhecidas

como engenhos).

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. 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.

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 especialmente para a indústria cerâmica e na geração de vapor em caldeiras,

neste caso tem sido comum seu acréscimo à serragem.

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. Neste caso, as costaneiras são selecionadas, dimensionadas e refiladas

parque possam ter tal uso. Embora exista um mercado para as costaneiras, trata-se de um produto

debaixo valor agregado, pois, além de sua forma irregular, as costaneiras apresentam um percentual

elevado de sílica, implicando em degradação mais rápida.

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. É a principal matéria-

prima para a produção de briquete e pellets.

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. As aparas

de plaina ou maravalha ainda são produzidas naquelas serrarias que realizam o reprocessamento ou

reserva de peças com defeitos (peças com rachaduras, colapso, nós, bolsas de resina).

Como as serrarias, essas empresas utilizam serras-de-fita para o desdobro das toras, além de

fazerem uso de plainas para o beneficiamento da madeira serrada. A maior parte da produção

(50%) é composta por madeira serrada beneficiada.

Laminadoras: são empresas que produzem lâminas de madeira de 1 a 3 mm de espessura para a

fabricação de compensados. Os equipamentos utilizados para o desdobro de toras nesses

empreendimentos são os tornos laminadores ou máquinas faqueadoras.

Fábricas de painéis: desdobram a madeira em tora e possuem a mesma tecnologia empregada nas

laminadoras, ou seja, utilizam tornos ou faqueadoras. As lâminas de madeira são secas em estufas

e, posteriormente, submetidas à colagem e prensagem para a fabricação de chapas de

compensados.



Resíduos na Indústria Madeireira (Serraria). 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.

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).



A calcinação da lama de cal reduz seu descarte para

níveis da ordem de 24 kg/tonelada de celulose, ficando

sua geração para descarte restrita as ocorrências de

paradas dos fornos.

Na descarga da caldeira de recuperação temos um

fundido (smelt) que constitui o “dregs”. O dregs é gerado

na ordem de 10 kg/t celulose e o grits na ordem de 3

kg/t.O dregs é um material sólido, de cor escura do tipo

das escórias, de onde constitui a designação do seu

nome. A concentração de nutrientes no Dregs, como o P,

Ca, Na, K, Mg, S, Cu e Zn, facilmente solúveis

apresentam em relação aos macros elementos uma

concentração abundante de cálcio, acompanhado de

magnésio e sódio.

Na reação da cal com o licor verde (Raw Green liquor),

liquido resultante após separação do dregs, ocorre a

precipitação do resíduo sólido denominado de “grits”.

Para cada tonelada de celulose produzida são gerados,

no mínimo, em torno de 60 kg ou 6% de resíduos

sólidos.

Considerando que este segmento é altamente

dependente de energia no processo industrial, os

resíduos de madeira são comumente utilizados como

biomassa na co-geração de energia. 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) onde

aproximadamente 48 t de resíduos para cada 100 t de

celulose produzida.

Resíduos na Indústria de Celulose e Papel. No

Brasil, a indústria de celulose e papel utiliza como

matéria prima madeira oriunda exclusivamente de

florestas plantadas (principalmente de plantios de

rápido crescimento de pinus e eucalipto). Os

principais resíduos sólidos inorgânicos gerados

pelas industrias de celulose são as cinzas, lama de

cal, dregs e grits. As cinzas, consideradas como

resíduo inerte resultam da queima da biomassa em

caldeiras, principalmente da queima de cascas da

madeira utilizada para produção de celulose. São

gerados cerca de 20 kg de cinzas por tonelada de

celulose produzida.

Os demais resíduos (dregs, grits e lama de cal) são

considerados como de Classe IIA (não-inertes)

devido à presença de sódio, cloro e sulfato, seja no

lixiviado ou solubilizado, com concentração acima

dos limites aceitáveis.

A lama de cal se forma após a reação completa da

cal com o licor, quando praticamente todo o sódio

foi recuperado, tendo novamente adquirido a forma

de hidróxido, e a cal, oxido de cal hidratado, se

transformou em carbonato de cálcio. Esse

carbonato de cálcio (lama de cal) é eliminado do

sistema por filtragem a vácuo. A lama de cal

(CaCO3) tem a maior relação de produção por

tonelada de celulose produzida, na ordem de 240

kg/ tonelada. Entretanto, na maior parte das

fabricas atuais de celulose, especialmente nas

mais modernas, esse material é calcinado em

fornos rotativos horizontais para produção de Cal

(CaO), com a eliminação do CO2, substituindo em

90% a aquisição de Cal nova.

A produção de celulose gera vários tipos de resíduos orgânicos e inorgânicos. O preparo

de madeira dá origem às cascas, enquanto o tratamento de águas residuárias gera lodo

com fibras, lodo biológico e uma fração inorgânica removida na decantação primária.

Parte da fração orgânica, como cascas e demais resíduos da madeira (finos) pode ser

utilizada para recuperação de energia por meio da queima em caldeiras.

Além dos resíduos gerados na própria indústria, a cadeia de produção de papel e

celulose envolve uma importante atividade florestal, da qual é aproveitada a madeira e

geralmente deixando no campo resíduos de biomassa, os quais representam entre 15 e

25% da massa seca da árvore. Resíduos sólidos gerados no campo (folhas, cascas,

galhos e pontas) e na produção de papel e celulose (finos, cascas, cavacos e lodo

orgânico).

Os resíduos florestais e os rejeitos de madeira da indústria de papel e celulose têm

algumas desvantagens em relação a outras biomassas como a madeira. Estas

desvantagens são o teor de cinzas, principalmente nas folhas e casca (entre 3 e 5%

b.s.), a elevada umidade (acima de 50% b.u.) e sua difícil manipulação.



Painéis MDP. Para a produção de painéis de partículas, são necessários dois materiais básicos: as

partículas de madeira e os adesivos.

Os adesivos (resina ureia-formaldeído ) apresentam alto teor de toxicidade. Estes adesivos

sintéticos podem ser classificados em função da sua termo-estabilidade (termo-estáveis ou termo-

plásticos) ou em função da sua durabilidade quanto expostos a água (à prova d´água, resistentes à

água e os não resistentes à água).

Os principais e mais difundidos são: fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação genérica de

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

uréia-formaldeído.

Bastante conhecidos, ainda, são o isocianato e o acetato de polivilina (PVA).

Resíduos na Indústria de Painéis de Madeira: 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.



C hapas de lâminas de madeira ou Compensado de lâminas de madeira (Plywood) é um painel composto por várias lâminas finas de madeira, obtidas através do processo de laminação de toras

(principalmente por toras de maior diâmetro), coladas entre si por um adesivo.

Compensado sarrafeado ou Blockboard. são compostos tanto por lâminas como por sarrafos de madeira e, sua fabricação envolve as operações presentes na produção das chapas de compensado

(Plywood), somada a algumas operações características de serrarias, onde a tora é desdobrada e se transforma em madeira serrada. Este painel especial de madeira apresenta um miolo formado por

sarrafos estreitos colados lateralmente (edge glued) ou juntados por um fio de cola (string glued), em suas superfícies (capa e contracapa) uma camada de lâmina ou lâminas de madeira.

Chapas de partículas de madeira aglomerada – Particleboard ou Chipboard como chapa de partículas de madeira (Particleboard), sua produção envolve a aglutinação de pequenas partículas de madeira ou

outro material lignocelulósico, os quais são misturados com adesivos sintéticos (fenol-formaldeído, resorcinol-fenol-formaldeído, melamina formaldeído, uréia formaldeído, isocianato e acetato de polivinila)

sob a ação de calor e pressão por um determinado período de tempo.

Chapa OSB ou chapa de flocos orientados é um painel estrutural, de natureza multilaminar, com as partículas da superfície alinhadas no comprimento do painel; as partículas que formam a camada interna

são depositadas aleatoriamente ou orientadas perpendicularmente às camadas da face. Chapas de fibra de madeira isolante ou Insulationboard. O princípio básico é a formação da manta sobre uma malha

de arame e a posterior retirada do excesso de água por sucção. Uma suave compressão é implementada para reduzir o conteúdo de água e definir a espessura final da chapa. Finalmente as chapas são

esquadrejadas e tratadas com eventuais impregnantes, selantes e preservativos contra fungos e insetos.

Chapa de Fibra de Alta Densidade ou Hardboard. As chapas de fibra denominadas de chapas duras de fibras de madeira são produzidas à partir de filamentos de materiais lenho-celulósicos, à partir da

polpa das fibras da madeira, com adição de alguns produtos químicos para melhorar suas propriedades, principalmente quanto a resistência, à umidade e a resistência ao fogo.

C hapa de Média Densidade Medium Density Fiberboard. É uma chapa de fibra de média densidade,

constituída à partir da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas que o tornam um

produto homogêneo em toda a sua superfície. A presença de resinas sintéticas confere

características adicionais de resistência mecânica e resistência à umidade e ao fogo.

Os problemas identificados pelas principais indústrias de chapas e painéis instaladas os quais

inviabilizam ou dificultam sua maior utilização como matéria-prima madeireira são: elevado grau de

umidade; elevado grau de impureza; presença ou contaminação de agentes deteriorantes como o

fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação genérica de polímeros resultantes de fenóis e

aldeídos), resorcinol-fenol-formaldeído, melamina-formaldeído, uréia-formaldeído, isocianato e o

acetato de polivilina (PVA); problemas decorrentes da armazenagem.

O peso do fator transporte (grandes distâncias entre a indústria e a serraria), 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

economicamente 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).



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), asujeira, 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.



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. 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).

A indústria moveleira integra uma grande variedade

de materiais, sendo os principais: materiais

derivados da madeira (madeira bruta, painéis,

lâminas e derivados); metais (principalmente

alumínio, aço e latão, utilizados em puxadores,

dobradiças, corrediças, etc.); vidros e cristais;

produtos químicos (tintas, solventes, colas, vernizes,

etc.); plásticos (fitas de borda, lâminas, puxadores,

deslizadores, etc.) e tecidos e couros (naturais e

sintéticos).

Esta mescla de materiais utilizados tem como

conseqüência uma grande e complexa diversidade

de resíduos, que, pela falta de um plano de gestão

adequado, acabam dificultando programas de reúso,

reciclagem e outras formas de destinação final

adequada.

Resíduos na Indústria Moveleira: A indústria

moveleira no Brasil se concentra principalmente

em pólos ao redor de alguns municípios de

destaque nas regiões Sul e Sudeste. De um

modo geral observou-se nos pólos analisados a

existência de mercados produtores e

consumidores em processo de consolidação em

torno dos resíduos de madeira oriundos de pólos

moveleiros.

Os resíduos da madeira na indústria moveleira

são utilizados pelas 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.

Segundo ABIMÓVEL, no levantamento efetuado na Relação Anual de Informações Sociais

(RAIS), do Ministério do Trabalho, existem no Brasil cerca de 16.104 empresas do setor

moveleiro que geram 206.352 empregos com faturamento anual de 12,5 bilhões de reais. O

número de empresas pode chegar a 50.000, devido à atuação informal. Com base nesses

números, pode-se ter uma idéia do volume de resíduos gerados somente neste setor.

Por utilizar, principalmente, produtos derivados da madeira (um recurso natural renovável),

não é dada à indústria da madeira a devida importância no que se refere às questões

ambientais. No país, estima-se que não chegam a 5% as empresas que praticam algum

esquema de conservação ambiental, com prevenção de impactos ambientais causados por

seus processos produtivos, matérias-primas, insumos e componentes utilizados, pela

geração de resíduos e pela disposição destes.Porém, devido ao elevado custo das matérias-

primas e componentes utilizados, a indústria moveleira vem amadurecendo a idéia de

otimizar o uso desses materiais; ainda assim, mais por questões econômicas do que

propriamente ambientais. Entre os vários resíduos sólidos encontrados, os de maior geração

foram mesmo os de madeira como pó, cepilhos e aparas de painéis (as aparas

compreendem as sobras laterais das chapas após a sua manufatura).



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.

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.



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.

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. A disposição e o transporte desses materiais custam, em média, R$ 855 mil por ano. 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)



Resíduos de Embalagens de Madeira. Nesta

categoria enquadram-se principalmente os

paletes e caixas para transporte de alimentos,

entre outros.

De acordo com os levantamentos de campo,

verificou-se que em grandes e médios centros

urbanos ambos são reaproveitados sempre que

possível. Os paletes são utilizados até que ocorra

algum dano mecânico ou biológico (ação de

fungos ou cupim) que impeça sua utilização.

Neste caso há pequenas empresas

especializadas na recuperação e revenda de

paletes recuperados.

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.

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.



Resíduos de Supressão Vegetal e Florestal. 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.



O plantio de florestas comerciais, como eucalipto e pinus, garante renda extra para o produtor

com balanço positivo na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de plantio é otimista para os

próximos anos, devido à demanda dos setores madeireiros, moveleiros, energéticos e de celulose.

A expectativa do Ministério da Agricultura é aumentar a área de florestas, até 2020, de seis

milhões de hectares para nove milhões de hectares. Isso poderá reduzir a emissão de oito

milhões a dez milhões de toneladas de CO2 equivalentes, no decênio.

As plantações energéticas têm um grande potencial como fonte produtora de biomassa para

geração de energia. As altas produtividades obtidas em plantações florestais (particularmente do

gênero Eucalyptus) os custos de geração da eletricidade com madeira de reflorestamento podem

ser minimizados, tornando o investimento mais atrativo. Assim, aliado ao conceito de plantações

energéticas, surge o conceito de plantios de curta rotação. Florestas com elevada produtividade e

que são manejadas de forma sustentável, com vantagens competitivas, no cenário mundial.

A FUNCAO DE PRODUCAO DE BIOMASSA DE EUCALIPTO BASEADA APENAS NO ESTOQUE DE

CRESCIMENTO E ROTAÇÃO

V = f ( B, R, e)

V = biomassa em metros cúbicos por hectare

B = estoque de crescimento ou espaçamento inicial de plantio

R = Rotação e = variável aleatória

Em estudo do Embrapa conforme for o objetivo final do povoamento, devem ser tomadas importantes decisões como espaçamento inicial, regimes de desbastes e de podas e a idade para o corte final. Os

objetivos finais da madeira podem ser para produção de fibras ou biomassa, que requer toras de pequenas dimensões (indústrias de celulose e papel, chapas de partículas de madeira aglomerada, de

fibras e similares) e para processamento mecânico, que requer toras de grandes dimensões (serrarias e laminadoras).

Os povoamentos de pinus localizados em áreas com baixa declividade obtêm maior eficiência e menor custo nas operações de plantio, manutenção e cortes e em solos de melhor qualidade, pois desta

forma é possível maximizar o retorno monetário.

É interessante também que sejam localizados em áreas próximas ao mercado, reduzindo assim os custos de transporte. Com relação ao espaçamento, se o objetivo do plantio é produzir a maior

quantidade de madeira no menor número de árvores possível, deve-se adotar um espaçamento inicial amplo, com densidade de 1.100 a 1.300 árvores por hectare. Para tanto, recomenda-se pelo Embrapa

em adotar o espaçamento de 2,50 m x 3,00 m (1.333 mudas/ha) e a realizar dois a três desbastes, ou corte intermediário durante a rotação, removendo 40% das árvores em cada operação, nas idades de

10, 14 e 18 anos.

FLORESTA ENERGÉTICA E COMERCIAL 



Quando o objetivo da produção de madeira é para processamento mecânico,

recomenda-se efetuar a poda dos ramos verdes, em duas operações, na idade de 4

e 7 anos. A primeira operação deve ser realizada no final do inverno, até uma altura

de 2,70 m a 3,00 m. A segunda deve ser feita até uma altura de 6,00 m a 7,00 m.

Para as empresas que produzem madeira para biomassa (celulose) deve ser

adotada uma rotação entre 18 e 20 anos. Na produção de madeira para

processamento mecânico, pode-se considerar uma rotação entre 20 e 25 anos. Em

qualquer caso, uma análise das condições de mercado (preços, demanda,

perspectivas futuras) poderá indicar a rotação mais apropriada.

Em 2009, a Suzano Energia Renovável veio em implantar experimentos nos

Estados do Maranhão e Piauí, com os plantios adensados de eucaliptos clonais

para produzir biomassa para energia.

A partir dos métodos de melhoramento, passando para o desenvolvimento da

hibridação e clonagem, a produtividade saltou de 15 para mais de 50 metros

cúbicos por hectare/ano, chegando a mais de 70m3 em alguns locais do país.

Além disso, é no Projeto Suzano o ciclo do eucalipto, até o ponto de corte, completa-

se entre 3 e 5 anos, quando na Europa isto demora de 15 a 30 anos.



POTENCIAL DE BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL



QUANTITATIVO  TOTAL DE BIOMASSA EXTRATIVISMO FLORESTAL E INDUSTRIAL BRASIL  

DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO CENTRO 

OESTE
REGIÃO 

SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no Extrativismo 9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63 61.148,59 840.438,89

Resíduo – Processamento Industrial da Madeira no Extrativismo 

(m³/ano)
1.568.476,70 261.560,95 691.282,90 9.977,63 137.134,55

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e Processamento)  

Extrativismo (m³/ano)
11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53 71.126,21 977.573,44

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 54.727,98 752.192,80

Conversão Resíduo – Processamento Industrial Madeira no 

Extrativismo (m³/ano para tonelada – fator 0,895)
1.403.786,64 234.097,05 618.698,19 8.929,97 122.735,42

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 63.657,95 874.928,22

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita Florestal 

Extrativismo  (92,5%) (ton)
7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87 50.623,38 695.778,34

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento 

Extrativismo  (56,2%) (ton)
788.928,09 131.562,54 347.708,38 5.015,27 68.977,30

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento 

Extrativismo  Disponível no Brasil (ton)  
8.746.894,31 1.458.641,99 3.855.064,25 55.638,65 764.755,64

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE (TON) 8.746.894,31

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE (TON) 1.458.641,99

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE(TON)  3.855.064,25

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE (TON) 55.638,65 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL (TON) 764.755,64 



QUANTITATIVO  TOTAL DE BIOMASSA SILVICULTURA FLORESTAL E INDUSTRIAL BRASIL  

DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na Silvicultura 572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 6.222.982,01 8.069.875,34 

Resíduo do Processamento Industrial da Madeira na 

Silvicultura (m³/ano) 
1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 16.233.866,10 21.051.848,70 

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 22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na Silvicultura 

(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 
474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  5.152.629,10  6.681.856,78  

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  13.441.641,13  17.430.930,93  

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 18.594.270,23 24.112.787,71 

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita Florestal 

Silvicultura  (89,7%) (ton) 
425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento 

Silvicultura (44,2%) (ton) 
546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento 

Silvicultura Disponível no Brasil (ton)  
970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 10.563.113,67 13.698.097,00 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORTE (TON) 970.773,15

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORDESTE (TON) 4.885.176,88

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA CENTROOESTE(TON)  1.186.323,89

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUDESTE (TON) 10.563.113,67

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUL (TON) 13.698.097,00



O Brasil dispõe de grande potencial no domínio de algumas fontes de energia renováveis,

atendendo à localização, características e recursos naturais do seu território. O

aproveitamento da biomassa deve ser constituir um desafio prioritário da nossa política

energética, é um vetor de desenvolvimento do País indo ao encontro dos objetivos

nacionais de reforço da segurança energética e da diversificação do abastecimento de

energia, de proteção ambiental e de coesão social e econômica com novos empregos.

O potencial total de geração de biomassa florestal e industrial (metros cúbicos) de

85.574.464,76 somando-se com a produção de lenha e carvão temos um quantitativo

(metros cúbicos) de 157.992.556. Em comparativo (TJ) para a geração de energia térmica

temos 1.244.253 TJ o suficiente para atender toda a demanda interna de energia.

Se fossemos comparar com o uso de fontes não renováveis, evitaria o consumo de carvão

em (metros cúbicos) 56.877.331 e produziria 71.096.664 toneladas de pellets ou

briquetes ou biomassa e estaria evitando a emissão de 189.591.060 toneladas de CO2.

DESCRITIVO DE BIOMASSA REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO CENTRO OESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL 

Resíduo da Colheita (m³/ano) na Silvicultura 572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 6.222.982,01 8.069.875,34 

Resíduo da Colheita (m³/ano) no Extrativismo 9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63 61.148,59 840.438,89 

Resíduo – Processamento Mecânico Madeira na

Silvicultura
1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 16.233.866,10 21.051.848,70 

Resíduo – Processamento Mecânico Madeira no 

Extrativismo
1.568.476,70 261.560,95 691.282,90 9.977,63 137.134,55 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e processamento 

mecânico) na Silvicultura
2.065.959,23 10.385.732,73 2.522.087,39 22.456.848,11 29.121.724,04 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e processamento 

mecânico) no Extrativismo
11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53 71.126,21 977.573,44 

TOTAL 13.246.957,42 12.250.288,65 7.449.946,92 22.527.974,32 30.099.297,47 

Para estimar a oferta de biomassa lenhosa no Brasil foi utilizado um mapa produzido pela

Universidade de Boston com informações do sensor MODIS que se encontra montado no

Satélite Terra da NASA. A oferta de madeira sustentável proveniente de cobertura do solo

nativa (florestas e outros tipos de vegetação) define-se como o incremento anual de

biomassa lenhosa que pode ser utilizado sem o comprometimento da cobertura original, ou

ainda como o potencial anual de extração sustentável.

A oferta de madeira proveniente de plantações energéticas corresponde à quantidade total

de biomassa lenhosa acumulada entre cada ciclo de corte. Observando estes critérios, a

área com potencial de oferta de madeira é de 396,4 milhões de hectares, 46,5% da área

total do país, e podem disponibilizar, em média, 577,1 milhões de toneladas de biomassa

florestal para uso energético por ano.

A partir da classificação do uso da terra, da produtividade e das restrições de acesso, foi

estimada a oferta de madeira anual para cada um dos 5.564 municípios brasileiros.



Retratamos o potencial de biomassa florestal, industrial e também uma estimativa do quantitativo dos resíduos agroindustriais e do setor sucroenergético. A estimativa da geração de

resíduos oriundos do setor florestal brasileiro (extrativismo e silvicultura) sendo considerado apenas os resíduos oriundos de produtos madeireiros. Os cálculos foram realizados por estados

e regiões com base nos dados disponibilizados pelo IBGE relativos à Produção da Extração Vegetal e Silvicultura no ano de 2016-17 Os resultados demonstram que a geração de resíduo da

cadeia florestal para o Brasil em 2016-17 foi equivalente a 85.574.464,76 m³.

Considerou-se a soma dos dados de produção em tora de madeira, relativa às atividades de silvicultura e extrativismo vegetal.. Em relação às regiões, observa-se que o Norte apresentou a

maior representatividade na geração de resíduo oriundo da primeira etapa da cadeia produtiva da madeira, ou seja, a colheita. Isto se deve principalmente ao estado do Pará, que apresentou

uma produção de madeira em tora oriunda do extrativismo vegetal superior aos outros estados, representando cerca de 40% da madeira produzida no extrativismo. Como são gerados mais

resíduos no extrativismo que na silvicultura na etapa inicial, a região Norte desponta com 29,3%, seguida das regiões Sul (25,6%) e Sudeste (18,1%). Além do Pará, destacam-se, na geração

de resíduo do processo de colheita, os estados do Paraná, Bahia, Mato Grosso e São Paulo.

REGIÃO

ESTADO 

Quantitativo de 

Resíduo da Colheita 

(m³/ano) 

Silvicultura

Quantitativo de Resíduo 

da Colheita (m³/ano) no 

Extrativismo

Quantitativo de Resíduo 

– Processamento 

Mecânico Madeira na 

Silvicultura

Quantitativo 

Processamento 

Mecânico Madeira no 

Extrativismo

Quantitativo de 

Resíduos Agroindustriais

(milhares toneladas*)

Quantitativo de 

Sucroenergético

(milhares 

toneladas**)

BRASIL 18.442.217,88 16.353.680,56 48.110.133,60 2.668.432,73 113.180.826 861.789.193

NORTE 572.494,73 9.612.521,49 1.493.464,50 1.568.476,70 9.469.995 2.587.255

ACRE 0,00 129.307,04 0,00 21.099,05 604.817 49.511

AMAPÁ 229.667,19 286.277,06 599.131,80 46.711,88 125.707 1.787

AMAZONAS 405,38 1.132.482,78 1.057,50 184.787,40 1.033.554 471.472

PARÁ 342.422,16 6.409.226,75 893.275,20 1.045.794,58 5.284.455 895.221

RONDÔNIA 0,00 1.456.532,22 0,00 237.662,60 1.090.120 303.932

RORAIMA 0,00 108.247,43 0,00 17.662,75 107.308  1.763

TOCANTINS 0,00 90.448,22 0,00 14.758,45 1.224.034 863.569

NORDESTE 2.877.974,13 1.602.994,97 7.507.758,60 261.560,95 15.685.671 91.568.587

MARANHÃO 11.667,04 198.115,42 30.435,75 32.326,53 2.558.180 3.618.442

PIAUI 0,00 129.546,20 0,00 21.138,08 1.484.585 1.101.036

CEARÁ 3.232,13 51.024,19 8.431,65 8.325,63 580.179 2.976.963

RIO G NORTE 0,00 7.049,54 0,00 1.150,28 659.959 5.457.055

PARAIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 371.822  8.073.592

PERNAMBUCO 0,00 37.357,32 0,00 6.095,60 913.771 24.909.353

ALAGOAS 6.811,34 2.547,19 17.768,70 415,63 391.464 34.336.091

SERGIPE 653,78 14.521,65 1.705,50 2.369,50 1.361.723 5.164.774

BAHIA 2.855.524,29 1.162.833,46 7.449.193,80 189.739,73 7.363.988 5.931.281



A geração de resíduo de madeira processada mecanicamente para o Brasil foi equivalente a 50.778.566,33 m³, valor correspondente a 45% de perda no processamento das

toras.. A região com maior geração de resíduo foi a Sul, apresentando valor de 21.188.983,25 m³ (41,7%), seguida do Sudeste (32%) e do Norte (15,3%). Em relação aos

estados, o Paraná possui a maior geração desses resíduos, com valor de 10.922.631,10 m³, seguido por São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Estes estados com

maior representatividade na geração de resíduos abrigam também os pólos produtores de madeira de silvicultura, os quais se concentram principalmente nas regiões Sul e

Sudeste, além de pólos de indústrias de transformação, como movelaria, papel e celulose, entre outras.

A geração de resíduo da cadeia florestal para o Brasil foi equivalente a 85.574.464,76 m³. A região com maior geração de resíduo foi a Sul, apresentando valor de

30.099.297,47 m³ (35,17%), seguida da Sudeste (26,33%) e Norte (15,48%). Em relação aos estados, o Paraná apresentou a maior geração, com valor de 15.741.680,80

m³, seguido de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Pará.

REGIÃO

ESTADO 

Quantitativo de 

Resíduo da Colheita 

(m³/ano) na 

Silvicultura

Quantitativo de Resíduo 

da Colheita (m³/ano) no 

Extrativismo

Quantitativo de Resíduo 

– Processamento 

Mecânico Madeira na 

Silvicultura

Quantitativo de Resíduo 

– Processamento 

Mecânico Madeira no 

Extrativismo

Quantitativo de 

Resíduos Agroindustriais

(milhares toneladas*)

Quantitativo de 

Resíduos 

Sucroenergé-tico

(milhares 

toneladas**)

BRASIL 18.442.217,88 16.353.680,56 48.110.133,60 2.668.432,73 113.180.826 861.789.193

CENTRO OESTE 698.891,69 4.236.576,63 1.823.195,70 691.282,90 31.956.322 108.129.937

GOIÁS 41.278,56 20.674,58 107.683,20 3.373,48 8.529.241 55.047.882

MATO GROSSO 6.236,74 4.204.872,46 16.269,75 686.109,73 18.655.255  20.764.484

MATO GROSSO SUL 651.376,39 11.029,59 1.699.242,75 1.799,70 4.771.826 32.317.571

SUDESTE 6.222.982,01 61.148,59 16.233.866,10 9.977,63 20.318.809 588.042.401

ESPÍRITO SANTO 1.074.798,17 2.469,97 2.803.821,30 403,03 1.050.153 6.724.962

RIO DE JANEIRO 25.887,42 1.201,20 67.532,40 196,00 191.621 8.303.077

MINAS GERAIS 1.342.380,34 42.194,30 3.501.861,75 6.884,85 8.047.410 74.790.039

SÃO PAULO 3.779.916,08 15.283,13 9.860.650,65 2.493,75 11.029.625 498.224.323

SUL 8.069.875,34 840.438,89 21.051.848,70 137.134,55 35.750.029 71.461.013

PARANÁ 4.144.837,59 674.212,11 10.812.619,80 110.011,30 19.331.114 68.958.524

SANTA CATARINA 2.677.905,18 128.897,34 6.985.839,60 21.032,20 3.708.361 895.506

RIO GRANDE DO SUL 1.247.132,57 37.329,44 3.253.389,30 3.253.389,30 12.710.554 1.606.983



Extrativismo e Florestas Nativas. A indústria

de base florestal da região Norte opera

quase que exclusivamente com madeiras

oriundas de florestas nativas amazônicas,

exploradas tanto de forma legal, quanto

clandestina.

Dentro da legalidade, destaca-se o caso do

abastecimento da indústria de painéis de

madeira, lâminas, pisos, assoalhos e

madeira serrada feito com matéria prima

resultante da exploração autorizada pelos

órgãos ambientais e segundo planos de

manejo sustentável de florestas nativas.

Estimativas recentes apontam para uma

tendência de aumento da demanda mundial

de produtos florestais para energia, celulose

e papel, e madeira sólida e seus derivados.

Produção de Madeira em Floresta Nativa. O

Brasil é o segundo maior produtor mundial

de madeira tropical e a Amazônia brasileira,

que compreende uma área de cerca 500

milhões de ha, é a principal região

fornecedora do país.

A maior parte da produção madeireira em tora

(87%) destina-se ao mercado interno.

Segundo os sistemas eletrônicos de

transporte e comercialização de produtos

florestais, entre eles o DOF-IBAMA, a maior

parte dessa madeira tem origem na Amazônia

e tem como destino o consumidor final (38 %),

a construção civil (16 %) e a produção

industrial (15%).

A demanda média de madeira em tora

proveniente de florestas nativas foi estimada,

conservadoramente, em 21 milhões de

m3/ano, necessitando, para isso, de uma

área de 36 milhões de hectares em um ciclo

de 30 anos.

A demanda por madeira tropical das florestas

brasileiras depende de uma série de fatores,

como o aquecimento da economia local,

crescimento populacional e comportamento

do mercado externo.

A partir do comportamento histórico da

produção e do consumo de madeira tropical

no Brasil, estima-se que há mercado para

uma produção de, no mínimo, 21 milhões de

m3/ano (SFB e Imazon, 2010).



Unidades Resíduo da Colheita Silvicultura  

Brasil 18.442.217,88 

Rondônia 0,00 

Acre 0,00 

Amazonas 405,38 

Roraima 0,00 

Pará 342.422,16 

Amapá 229.667,19 

Tocantins 0,00 

Maranhão 11.667,04 

Piauí 0,00 

Ceará 3.232,13 

Rio Grande do Norte 0,00 

Pernambuco 0,00 

Alagoas 6.811,34 

Sergipe 653,78 

Bahia 2.855.524,29 

Minas Gerais 1.342.380,34 

Espírito Santo 1.074.798,17 

Rio de Janeiro 25.887,42 

São Paulo 3.779.916,08 

Paraná 4.144.837,59 

Santa Catarina 2.677.905,18 

Rio Grande do Sul 1.247.132,57 

Mato Grosso do Sul 651.376,39 

Mato Grosso 6.236,74 

Goiás 41.278,56 

Dados de Produção e o Potencial de Biomassa de Floresta Nativa na Região Norte. A Região Norte possui uma área de 3.869.637 km², sendo a maior do país em extensão

territorial, superior à área da Índia e pouco inferior à União Européia. Sua população, de acordo com o IBGE, era de 16,3 milhões de habitantes.

Formada por sete estados, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, suas maiores e principais cidades são Manaus, Belém e Porto Velho. A área

territorial da região corresponde a 42,27% do território brasileiro. Nesta, estão situados os dois maiores estados do Brasil em superfície, Amazonas e Pará.

DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Total de Biomassa Residual na 

Colheita e Extração Florestal  

(m³/ano) no Extrativismo

9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63 61.148,59 840.438,89

Conversão da Biomassa na 

Colheita Florestal  no Extrativismo 

(m³/ano para tonelada – fator 

0,895) 

8.603.206,73 1.434.680,49 3.791.736,08 54.727,98 752.192,80 

Disponibilidade de Biomassa 

Residual na Colheita Florestal 

Extrativismo  (92,5%) (ton) 

7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87 50.623,38 695.778,34 



Unidades Resíduo do Processamento 

Mecânico Extrativismo

Brasil 2.668.432,73 

Rondônia 237.662,60 

Acre 21.099,05 

Amazonas 184.787,40 

Roraima 17.662,75 

Pará 1.045.794,58 

Amapá 46.711,88 

Tocantins 14.758,45 

Maranhão 32.326,53 

Piauí 21.138,08 

Ceará 8.325,63 

Rio Grande do Norte 1.150,28 

Pernambuco 6.095,60 

Alagoas 415,63 

Sergipe 2.369,50 

Bahia 189.739,73 

Minas Gerais 6.884,85 

Espírito Santo 403,03 

Rio de Janeiro 196,00 

São Paulo 2.493,75 

Paraná 110.011,30 

Santa Catarina 21.032,20 

Rio Grande do Sul 6.091,05 

Mato Grosso do Sul 1.799,70 

Mato Grosso 686.109,73 

Goiás 3.373,48 

Potencial de Biomassa na Região Norte. O volume de madeira em tora não aproveitado diretamente pela indústria madeireira foi de 8,3 milhões de metros cúbicos. Desse

total, 19% foram convertidos em carvão vegetal, 18% foram para fabricação de tijolos e telhas de barro em olarias e 14% foram para cogeração de energia no processamento

de madeira ou para uso em estufas de secagem.

DESCRITIVO DE BIOMASSA

E MADEIRA EM TORA EXTRATIVISMO

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Processamento Industrial da Madeira 

no Extrativismo (m³/ano) – Uso da 

Madeira em Tora

10.803.593 780.957 1.479.426 50.122 563.574

Conversão Resíduo – Processamento 

Industrial Madeira em tora no 

Extrativismo (m³/ano para tonelada –

fator 0,895) 

9.669.215,73 698.956 1.324.086,27 44.859,19 504.398,73

Disponibilidade de Biomassa Residual 

no Processamento Industrial da 

Madeira em Tora Extrativismo  (56,2%) 

(ton) 

5.434.099,24 392.813 744.136,48 25.210,86 283.472,08



Madeira em tora da extração vegetal. A produção de madeira em tora oriunda das matas nativas tem como os principais produtores os Estados do Pará (4 669 493 m³),

Rondônia (4 003 304 m³) e Mato Grosso (1 441 082 m³), contribuindo com 74% do total obtido no País (13 677 672 m³). A produção de madeira para fins energéticos de

florestas nativas é dispersa em todo o país. Isto ocorre devido à distribuição da oferta de biomassa florestal em praticamente todo o país.

A produção era mais intensa nas regiões norte dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará e depois teve um avanço nos Estados de Mato Grosso do Sul, Amazonas e

interior da Bahia. Os municípios com a maior quantidade produzida e participações relativa e acumulada de madeira em tora da extração vegetal e que geram um volume maior

quantidade de resíduos são :

Região, Estado e Municípios Produtores e respectivas 

Unidades da Federação 

Madeira em tora Extrativismo 

Quantidade  produzida (m³) 

Potencial de Geração de Biomassa 

Brasil 13 677 672 

Porto Velho - RO 1 521 233 

Portel - PA 1 000 000 

Candeias do Jamari - RO 379 380 

Cujubim - RO 354 418 

Paragominas - PA 325 700 

Santarém - PA 299 787 

Pimenta Bueno - RO 285 848 

Machadinho D'Oeste - RO 225 183 

Almeirim - PA 217 010 

Prainha- PA 210 737 

Ariquemes - RO 200 864 

Nova Maringá - MT 181 841 

Aripuanã - MT 178 795 

Espigão D'Oeste  - RO 165 200 

Sena Madureira - AC 149 430 

Santana do Araguaia - PA 144 208 

Tomé-Açu - PA 142 814 

Ipixuna do Pará - PA 135 357 

Porto Grande - AP 132 984 

Silves - AM 118 765 



Carvão vegetal da extração vegetal. A produção

de carvão ocorre pela carbonização da

madeira em fornos de alvenaria, em processos

dispersos, pouco mecanizados e altamente

dependentes de trabalho humano.

A produção de carvão vegetal no Brasil provém,

predominantemente, da exploração de

florestas nativas, apesar do aumento da

importância do carvão de origem plantada.

A produção de carvão vegetal a partir de

florestas nativas caiu 81,8% no período entre

1989 e 1997, porém cresceu a partir deste

último ano, com aumento da produção de

carvão vegetal na região Norte.

Em geral, o ciclo que disponibiliza madeira

para ser usada como lenha ou carvão começa

com a limpeza do sub-bosque, seguida da

derrubada das árvores e da remoção de

madeira para uso comercial como lenha ou

carvão vegetal. Concluindo o processo, os

resíduos são queimados. A produção de

carvão vegetal do extrativismo, no ano de

2016-14 totalizou 1 006 554 toneladas.

Os principais produtores foram os Estados do

Maranhão (316 445 toneladas), Mato Grosso

do Sul (206 312 toneladas), Piauí (112 695

toneladas), Bahia (102 000 toneladas) e Minas

Gerais (101 045 toneladas).

DESCRITIVO DE BIOMASSA

CARVÃO VEGETAL EXTRATIVISMO

REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE
REGIÃO CENTRO 

OESTE
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Produção Total de Carvão Vegetal no 

Extrativismo (ton/ano) 
74.458 553.518 252.861 101.384 24.333



Cerca de 33% da lenha produzida foi transformada em carvão vegetal. Esta transformação é realizada através dos processos conhecidos como carbonização, que consiste na

queima da lenha com presença controlada de ar, ou pelo processo de pirólise, onde a lenha é submetida a altas temperaturas em um ambiente com pouquíssima ou nenhuma

quantidade de oxigênio. O poder calorífico inferior do carvão vegetal é de 6460 Kcal/Kg e sua densidade média é de 250 Kg/m³.

Em relação a sua composição têm-se de 20% a 35% de material volátil, de 65% a 80% de carbono fixo e de 1% a 3% as cinzas (material inorgânico). Municípios produtores

carvão extrativismo vegetal. Os municípios com a maior quantidade produzida e participações relativa e acumulada de carvão vegetal da extração vegetal e que efetivamente

geram um volume maior quantidade de resíduos são (município-estado-produção em toneladas):

Região, Estado e Municípios Produtores e respectivas 

Unidades da Federação 

Carvão Vegetal  Extrativismo Vegetal 

Quantidade  produzida (m³) 

Potencial Geração de Biomassa 

Brasil 1 006 554 

Grajaú - MA 87 465 

Buriti Bravo - MA 44 435 

Baianópolis - BA 24 000 

Aquidauana - MS 23 000 

Ribas do Rio Pardo - MS 23 000 

Regeneração - PI 19 215 

Riachão das Neves - BA 18 500 

Campo Grande - MS 18 000 

Arame - MA 15 101 

Caracol - MS 15 000 

Itupiranga - PA 13 700 

General Carneiro - PR 13 600 

Porto Murtinho - MS 13 000 

Santa Rita de Cássia - BA 12 000 

Formosa  Serra Negra - MA 11 284 

Cristópolis - BA 10 370 

Angical - BA 9 670 

Monte Alegre do Piauí - PI 9 466 

Bela Vista - MS 9 000 

São Desidério - BA 8 480 



A lenha é definida como ramos, troncos,

achas (tora de lenha, cavaco de madeira)

tosca ou quaisquer pedaços de madeira que

podem ser utilizados como combustível.

No Brasil, ela participa com cerca de 10% da

produção de energia primária e continua

tendo grande importância na matriz

energética do país. Em relação a sua

composição a lenha possui de 41% a 49% de

celulose, de 15% a 27% de hemicelulose e de

18% a 24% de lignina e seu poder calorífico

inferior médio é de 3100 Kcal/Kg.

Na produção de lenha para fins comerciais,

principalmente nas serrarias e indústrias de

móveis, a lenha proveniente das matas

nativas é substituída pela lenha de

reflorestamento, sendo o eucalipto a principal

árvore cultivada para este fim. Após a

utilização da lenha nas fábricas são gerados

resíduos industriais como pontas de toras,

costaneiras e serragem de diferentes

tamanhos e densidade.

Tais resíduos podem ter um aproveitamento

energético. Para a lenha catada, de uso

residencial, é considerada uma densidade

com valor médio de 300 Kg/m³ e, para a

lenha comercial, a densidade de 390 Kg/m³

(BEN, 2011).

DESCRITIVO DE BIOMASSA

DA LENHA EXTRATIVISMO

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Produção Total de Lenha  no Extrativismo (m³/ano) 5.908.599 17.738.228 2.929.196 1.011.171 3.368.150

Fator de Conversão da Lenha  (m³/ano para tonelada 

– fator 0,895) 
5.288.196 15.875.714 2.621.630 904.998 3.014.494



Produção de lenha extrativismo vegetal. A produção de lenha do extrativismo vegetal foi de 30 955 344 m³. O estado que apresentou a maior produção foi a Bahia, com 5 792

945 m³, seguido pelos Estados do Ceará (3 560 358 m³), Maranhão (2 589 778 m³), Pará (2 470 289 m³), Mato Grosso (2 152 073 m³) e Pernambuco (2 069 710 m³).

Juntos produziram 60,2% do total nacional. Os municípios com a maior quantidade produzida e participações relativa e acumulada de lenha da extração vegetal e que

efetivamente geram um volume maior quantidade de resíduos são:

Região, Estado e Municípios Produtores e respectivas 

Unidades da Federação 

Lenha Extrativismo Vegetal 

Quantidade  produzida (m³) 

Potencial de Geração de Biomassa 

Brasil 30 955 344 

Xique-Xique - BA 580 102 

Aripuanã - MT 573 671 

Saúde - BA 284 520 

Monte Negro - RO 274 000 

Jaborandi - BA 247 447 

Caculé - BA 229 718 

Baião - PA 225 750 

Santa Cruz - PE 222 000 

Cruzeiro do Sul - AC 218 900 

Almeirim - PA 207 378 

Petrolina - PE 202 000 

Cascavel PR 200 000 

Ouricuri - PE 180 000 

Juruti - PA 178 217 

Santa Quitéria - CE 174 591 

Loreto - MA 168 264 

Santarém - PA 160 550 

Central - BA 157 832 

Exu - PE 150 000 

Chapadinha - MA 149 000 



Expansão da produção da silvicultura. O

estudo Tendencias y Perspectivas del Sector

Forestal en América Latina y el Caribe (FAO,

2006b) demonstra que a produção de

madeira industrial no Brasil deverá atingir

cerca de 275 milhões de m³ por ano em

2020, dos quais 135 milhões de m³ serão de

eucalipto, 85 milhões de pinus e 50 milhões

de madeira tropical.

Dentro desse cenário, a madeira tropical

perderia participação e cairia dos 30% atuais

para menos de 20% em 2020. Os estudos

indicam ainda que todos os segmentos

deverão continuar a crescer nos próximos

anos, mas taxas mais acentuadas deverão

ocorrer na indústria baseada em florestas

plantadas.

Um dos maiores crescimentos será o da

indústria de painéis de madeira, cuja

produção deverá atingir cerca de 12 milhões

de m³ por ano em 2020, um crescimento de

100%.

As projeções de exportações de produtos

florestais indicam que os totais deverão

atingir, em 2020, cerca de US$ 11,6 bilhões,

um crescimento superior a 65%. Os maiores

crescimentos em exportação deverão ocorrer

em polpa e papel e na indústria de móveis e

produtos de madeira sólida de maior valor

agregado (PMVA), refletindo a tendência de

investimentos nestes segmentos.

Essa estabilidade favorecerá a implantação

de novas áreas florestais e o próprio

desempenho da indústria de base florestal

brasileira, a qual, naturalmente, aumentará

a sua participação no comércio

internacional, onde os principais produtos

são a madeira serrada, os painéis de

madeira, móveis e PMVA, celulose e papel.

O aumento rápido da participação dos

produtos florestais no comércio

internacional na última década foi, em

parte, dirigido pelo crescimento econômico

rápido de industrialização de países como

Brasil, Rússia, Índia e China.

As tendências recentes nos mercados de

produtos florestais mostra a mudança da

relação tradicional, onde a industrias e o

comércio internacional foram dirigidos pela

má distribuição geográfica da oferta dos

recursos e países com elevados níveis de

demanda.

Atualmente, as vantagens naturais

tornaram-se menos importantes e o

desenvolvimento da indústria de produtos

florestais está sendo determinada pelos

fatores de vantagem econômica, como por

exemplo, custos de mão-de-obra,

desenvolvimento de pesquisa e avanço

tecnológico, e acesso ao capital.



Panorama Regional do Setor Florestal. A região Sudeste (SP, MG, ES e

RJ) possui a maior área de florestas plantadas do País, com 2.534.240

ha, correspondente a 56% do total das áreas de pinus e eucalipto do

Brasil, com destaques para os estados de Minas Gerais e São Paulo. O

maior consumidor de madeira de eucalipto é Minas Gerais,

principalmente para a indústria de siderurgia e lenha industrial (70%)

papel e celulose (20%) e outros fins (10%).

A região concentrou 82% da produção nacional de carvão vegetal,

utilizado como termo-redutor na produção de ferro-gusa, além da

indústria metalúrgica que o utiliza como energia no processo. A região

ainda se destaca na produção de painéis de madeira e madeira serrada.

São Paulo e, em menor escala, o Espírito Santo são grandes produtores

de madeira para fabricação de celulose e as áreas capixabas de

florestas se expandiram ao norte, na direção da Bahia. O Estado do Rio

de Janeiro também tem aptidões edafo-ecológicas para a silvicultura,

mas não tem tradição na produção florestal.

A região Sul abriga a segunda maior área de florestas plantadas do país

e possui uma indústria de base florestal bem consolidada, que utiliza

quase integralmente matéria-prima daquela fonte. Estão concentrados

nessa região os principais polos moveleiros e de produtos de madeira

sólida do Brasil. Embora as florestas de eucalipto também sejam

significativas na Região Sul, nela estão plantadas as maiores florestas de

pinus do Brasil, totalizando 1.417.850 ha, ou seja, 79% da área total

dessa espécie. O Paraná lidera o setor, seguido por Santa Catarina. O

Rio Grande do Sul, principalmente, mas também o Paraná, possuem

expressiva área de florestas plantadas de acácia negra (cerca de 180 mil

ha), espécie exótica vinda da Austrália e Indonésia, distribuída em

grande número de pequenas propriedades e utilizada para a produção

de tanino (curtumes, produção de adesivos, indústria do petróleo e da

borracha) e cujos cavacos servem à industria de celulose, painéis de

madeira e como energético.

DESCRITIVO DE BIOMASSA

COLHEITA FLORESTAL NA 

SILVICULTURA

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO 

OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Total de Biomassa Residual na 

Colheita e Extração Florestal  (m³/ano) 

da Silvicultura 

572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 6.222.982,01 8.069.875

Conversão da Biomassa Residual da 

Colheita Florestal  na Silvicultura 

(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 

474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  5.152.629,10  6.681.856

Disponibilidade de Biomassa Residual 

na Colheita Florestal Silvicultura  

(89,7%) (ton) 

425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 4.621.908,30 5.993.625



Outrossim, a região foi responsável pela maior produção de lenha oriunda de florestas plantadas do país, com 63% da produção nacional. A região ainda se destaca na utilização

de carvão vegetal para a produção de energia elétrica (em usinas termelétricas, com cogeração), na produção de painéis de madeira e madeira serrada.

A região Centro-Oeste apresenta características subregionais diferenciadas no que diz respeito às florestas plantadas. Ao norte, por exemplo, grande parte da indústria florestal

instalada no Mato Grosso está baseada na utilização de madeiras nativas.

Tal aspecto é relevante na medida em que, nessa região, os avanços da fronteira agrícola e a conversão de florestas nativas para fins agropecuários têm sido significativos. Por

outro lado, o Mato Grosso do Sul é o estado que detém as maiores plantações de florestas na região Centro-Oeste e segue a tradição das regiões Sudeste e Sul.

Além de estar próximo geograficamente dessas regiões, no Mato Grosso, sob a influência de São Paulo, consome-se predominantemente madeira proveniente da silvicultura.

Apesar de sua aptidão indiscutível, a região Centro-Oeste representa apenas 7% dos plantios florestais no Brasil, estando à frente tão somente da região Norte.

Porém, a tendência dessa região é de crescimento expressivo da área reflorestada em virtude da disponibilidade de terras, da regularidade do regime de chuvas e de alguns

planos estaduais específicos, que estimulam as diferentes modalidades de plantio: em áreas próprias, fomento florestal, arrendamentos, parcerias e outros. Exemplo de novos

estímulos ao crescimento das florestas plantadas é o Plano Estadual de Florestas lançado pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.

DESCRITIVO DE BIOMASSA

MADEIRA EM TORA OUTRAS FINALIDADES NA SILVICULTURA

REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE
REGIÃO CENTRO 

OESTE
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Produção/Consumo de Madeira em tora outras finalidades (m³/ano) na 

Silvicultura 
909.836 279.317 1.737.501 21.855.256 33.452.130

Conversão da Produção/Consumo de madeira em tora para outras 

finalidades (m³/ano para tonelada – fator 0,828) 
670.544 231.274 1.438.650 18.096.151 27.698.363 

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento Industrial de 

Madeira Outras Finalidades (Resíduos de Biomassa e Processo de 44,2%) 

(ton) 

296.380 102.223 635.883 7.998.498 12.242.676 



A região Nordeste detém a terceira maior área de florestas

plantadas, com cerca de 13% do total nacional, além de

abrigar uma indústria de celulose e papel expressiva, que

continua em ampliação. A expansão das florestas

plantadas se dá especialmente na Bahia e, mais

recentemente, no Piauí e no Maranhão.

Em Pernambuco, principal estado produtor de gesso do

País, o significativo consumo de lenha de origem nativa e

clandestina indica a necessidade de intervenção

governamental no sentido de estimular o plantio de

espécies apropriadas para fins energéticos.

Em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o

Governo do Estado do Piauí lançou o Programa de

Desenvolvimento Florestal do Vale do Parnaíba. Por esse

motivo, novos projetos florestais promissores vêm sendo

desenvolvidos no estado ─ como também no Maranhão.

Na produção de carvão vegetal oriundo de florestas

plantadas, o Nordeste apresentou um crescimento em

torno de 9% ao ano e participa com cerca de 13% na

produção de carvão vegetal do país.

Preocupa as autoridades ambientais a intensificação da

extração de lenha para uso industrial (gesso, cerâmica

vermelha etc.) e da produção de carvão a partir de

biomassa extraída de forma não sustentável da caatinga.

.

Unidades Resíduo da Colheita Silvicultura  

Brasil 18.442.217,88 

Rondônia 0,00 

Acre 0,00 

Amazonas 405,38 

Roraima 0,00 

Pará 342.422,16 

Amapá 229.667,19 

Tocantins 0,00 

Maranhão 11.667,04 

Piauí 0,00 

Ceará 3.232,13 

Rio Grande do Norte 0,00 

Pernambuco 0,00 

Alagoas 6.811,34 

Sergipe 653,78 

Bahia 2.855.524,29 

Minas Gerais 1.342.380,34 

Espírito Santo 1.074.798,17 

Rio de Janeiro 25.887,42 

São Paulo 3.779.916,08 

Paraná 4.144.837,59 

Santa Catarina 2.677.905,18 

Rio Grande do Sul 1.247.132,57 

Mato Grosso do Sul 651.376,39 

Mato Grosso 6.236,74 

Goiás 41.278,56 



Produção madeireira da silvicultura. A principal

espécie florestal explorada na silvicultura nacional é

o eucalipto.

Da produção total de carvão vegetal 98,5% teve

como matéria-prima o eucalipto, 0,7%, o pinus, e

0,8%, outras espécies.

Na produção de lenha, o eucalipto contribui com

84,8%, o pinus, com 6,6%, e outras espécies, com

8,6%.

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.

Em geral, os produtos obtidos são: madeira em tora

para papel e celulose; madeira em tora para outras

finalidades, como construção civil, movelaria,

náutica, etc.; lenha; carvão vegetal; casca de acácia-

negra; folha de eucalipto e resinas.

Para produção de madeira em tora, o pinus figura

com maior representatividade (29,3%), porém, a

superioridade do eucalipto é mantida com uma

participação de 68,8% na produção nacional.

.

Unidades Resíduo do Processamento Mecânico Silvicultura 

Brasil 48.110.133,60 

Rondônia 0,00 

Acre 0,00 

Amazonas 1.057,50 

Roraima 0,00 

Pará 893.275,20 

Amapá 599.131,80 

Tocantins 0,00 

Maranhão 30.435,75 

Piauí 0,00 

Ceará 8.431,65 

Rio Grande do Norte 0,00 

Pernambuco 0,00 

Alagoas 17.768,70 

Sergipe 1.705,50 

Bahia 7.449.193,80 

Minas Gerais 3.501.861,75 

Espírito Santo 2.803.821,30 

Rio de Janeiro 67.532,40 

São Paulo 9.860.650,65 

Paraná 10.812.619,80 

Santa Catarina 6.985.839,60 

Rio Grande do Sul 3.253.389,30 

Mato Grosso do Sul 1.699.242,75 

Mato Grosso 16.269,75 

Goiás 107.683,20 



Carvão vegetal na silvicultura. A produção de produção de carvão vegetal de florestas

plantadas ocorre, principalmente, em locais próximos aos maiores pólos siderúrgicos,

em Sete Lagoas, MG e Carajás, PA. A produção de carvão vegetal para os pólos

siderúrgicos ocorre, normalmente, em um raio de 200 km destes pólos. O Estado de

Minas Gerais foi, em 2016, o principal produtor de carvão vegetal da silvicultura,

produzindo 4 630 887 toneladas de um total de 5 583 166 toneladas obtidas no Brasil.

Os Estados do Maranhão (449 974 toneladas), Mato Grosso do Sul (162 500 toneladas)

e Bahia (118 266 toneladas), juntamente com Minas Gerais, foram os principais

produtores, sendo os responsáveis por 93,9% da produção nacional.

Municípios produtores e respectivas 

Unidades da Federação 

Carvão vegetal 

Quantidade produzida (t) 

Brasil 5 583 166 

João Pinheiro - MG 342 500 

Itamarandiba - MG 320 045 

Itacambira - MG 293 896 

Lassance - MG 163 576 

Bom Jardim - MA 151 753 

Bocaiúva - MG 144 539 

Rio Pardo de Minas - MG 129 384 

Ribas do Rio Pardo - MS 120 000 

Minas Novas - MG 118 861 

Capelinha - MG 101 167 

Lagoa Grande - MG 98 256 

Curvelo - MG 97 491 

Buritizeiro - MG 96 951 

Três Marias - MG 94 410 

Açailândia - MA 92 045 

Turmalina - MG 91 355 

Carbonita - MG 86 416 

Morada Nova de Minas - MG 83 229 

Felixlândia - MG 72 506 

DESCRITIVO DE BIOMASSA

CARVÃO VEGETAL NA SILVICULTURA 

REGIÃO 

NORTE

REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO 

OESTE

REGIÃO 

SUDESTE

REGIÃO 

SUL

Carvão Vegetal na Silvicultura  

(ton/ano) 
415 568.300 166.073 4.756.729 92.649



Lenha da silvicultura. A produção de lenha da silvicultura, foi de 55 294 805 m³. Na composição dessa produção, o Estado do Rio Grande do Sul (13 374 146 m³) se destaca,

seguido pelos Estados do Paraná (12 124 731 m³), Santa Catarina (8 088 076 m³), São Paulo (7 101 358 m³), Minas Gerais (6 165 962 m³) e Goiás (4 498 379 m³). Juntos

responderam por 92,9 % do total obtido no País.

Municípios produtores lenha na silvicultura. Os municípios com a maior quantidade produzida e participações relativa e acumulada de produção de lenha na silvicultura e que

geram um volume maior quantidade de resíduos são (município-estado-produção em metro cúbico):

Municípios produtores e respectivas 

Unidades da Federação 

Lenha 

Quantidade produzida (m³) 

Brasil 55 294 805 

Rio Verde - GO 870 000 

Campo Alegre de Goiás - GO 770 000 

Butiá - RS 735 000 

Itapetininga - SP 580 600 

Barão - RS 518 988 

Rancharia - SP 518 031 

Triunfo - RS 462 400 

Paverana - RS 444 380 

Arapoti - PR 378 400 

São Jerônimo - RS 360 000 

Três Barras - SC 338 625 

Chapecó - SC 291 200 

Ipameri - GO 287 000 

Catalão - GO 285 000 

Descanso - SC 280 000 

Tijucas - SC 280 000 

Capão Bonito - SP 260 000 

Tabaí - RS 260 000 

Telêmaco Borba - PR 253 918 

DESCRITIVO DE BIOMASSA

DA LENHA SILVICULTURA 

REGIÃO 

NORTE

REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO 

OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Lenha  na Silvicultura  (m³/ano) 25.269 1.103.122 6.434.553 14.144.908 33.586.953

Fator de Conversão da Lenha  

(m³/ano para tonelada – fator 

0,895) 

22.615 987.294 575.892
12.659.69

2
30.060.322



Madeira em tora para papel e celulose. A produção de madeira em tora para papel e celulose foi de 72 565 816 m³ em 2016. O Estado de São Paulo foi o principal produtor (17

959 952 m³), seguido pelos Estados do Paraná (11 929 375 m³), Bahia (11 277 671 m³), Santa Catarina (8 147 556 m³), Mato Grosso do Sul (8 033 052 m³), Minas Gerais (5

632 808 m³) e Espírito Santo (5 047 176 m³).

Municípios produtores de tora para papel e celulose . Os municípios com a maior quantidade produzida e participações relativa e acumulada de madeira em tora para papel e

celulose e que geram um volume maior quantidade de resíduos são:

Municípios produtores e 

respectivas 

Unidades da Federação 

Madeira em tora para 

outras finalidades 

Quantidade produzida (m³) 

Brasil 58 234 040 

Telêmaco Borba - PR 1 950 327 

Itatinga - SP 1 677 695 

Itapetininga - SP 1 617 700 

Estrela do Sul - MG 1 600 461 

General Carneiro - PR 1 460 000 

Lençóis Paulista - SP 1 000 024 

Cerro Azul - PR 907 000 

Taquarivaí - SP 800 000 

Sengés - PR 755 786 

Cruz Machado - PR 747 400 

Taquari - RS 731 222 

Botucatu - SP 729 776 

Cabrália Paulista - SP 724 590 

Avaré - SP 663 258 

Agudos - SP 640 563 

Lapa - PR 618 000 

Buri - SP 550 000 

Cambará do SUL - RS 550 000 

Romaria - MG 537 648 

Bituruna - PR 493 000 

DESCRITIVO DE BIOMASSA

MADEIRA EM TORA PAPEL E CELULOSE NA 

SILVICULTURA

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Produção/Consumo de Madeira em tora 

para papel e celulose (m³/ano) na 

Silvicultura 

2.266.176 11.402.066 8.033.052 28.639.936 22.224.586

Conversão da Produção/Consumo de 

madeira em tora para papel e celulose 

(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 

1.876.393 9.440.910 6.651.367 23.713.867 18.401.957 

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Industrial de Papel e 

Celulose (Resíduos de Biomassa e 

Processo de 44,2%) (ton) 

829.365 4.172.882 2.939.904 10.481.529 8.133.664



Presidência da República Secretaria de Assuntos Estratégicos

Grupo de Trabalho Interministerial para a formulação da Política

Nacional de Florestas Plantadas

Diretrizes para a estruturação de uma Política Nacional de Florestas

Plantadas. O setor florestal pode vir a ser uma atividade estratégica

para o desenvolvimento do Brasil, tanto no campo agro-industrial,

quanto no energético, seja para suprimento do mercado interno, seja

para a exportação. A realização do potencial florestal do País em breve

prazo, aproveitando recursos que nenhuma outra nação dispõe (terras,

recursos hídricos, recursos humanos, insolação e tecnologia) com tal

abundância, constituirá uma alavanca para o desenvolvimento

nacional equivalente ao que hoje representam, por exemplo, os

complexos soja e cana-de-açúcar. Ademais, isso contribuirá

positivamente para a questão ambiental nacional e mundial sob

diversos aspectos: menores emissões líquidas de GEE, maior proteção

de recursos hídricos e de solos, menor pressão sobre florestas nativas,

hoje exploradas clandestinamente.

Em síntese, o Brasil pode ampliar sua área de florestas plantadas dos

atuais 7 milhões de ha (eucalipto, pinus e outras espécies plantadas)

para cerca de 15 a 16 milhões, em 10 anos, o que demandaria

investimentos da ordem de R$ 40 bilhões (ou aproximadamente US$

20 bilhões) e geraria cerca de 200 mil empregos no meio rural. Em

paralelo, será necessário o desenvolvimento dos diversos segmentos

da indústria consumidora de madeira (toras industriais e madeira

serrada, painéis de madeira, celulose e papel e bioenergia da

madeira), o que poderia representar investimentos da ordem de US$

80 bilhões, até 2020, e a geração de estimados mais 800.000

empregos, nos meios urbano e rural, naquele horizonte de tempo.

Além disso, os produtos de origem florestal podem triplicar sua

contribuição atual para a pauta de exportação, saltando dos atuais

cerca de US$ 7 bilhões (3,2% do comércio mundial), para algo em

torno de US$ 20 a 25 bilhões (aproximadamente 10% do comércio

mundial atual).



Potencial brasileiro para Florestas Plantadas. Além da intensa

insolação e da abundância de recursos hídricos, considera-se uma

vantagem brasileira a grande quantidade de terras que já está

disponível para o plantio de florestas e às quais serão agregados

milhões de hectares nos próximos 20 anos, pelo aumento da

produtividade agropecuária.

Com efeito, dos 851 milhões de ha do território nacional, 320

milhões estão antropizados (38%). Ou seja, mais de 3/5 das terras

do País (62%) estão preservadas .

Os elevados índices de produtividade das florestas plantadas no

Brasil decorrem tanto de nossas vantagens comparativas naturais,

como também do esforço da Embrapa, das universidades e das

empresas privadas para o desenvolvimento de tecnologias

florestais adequadas aos biomas brasileiros.

O Brasil produz eucalipto com produtividade de 287 m3/ha, ao

final de 7 anos, enquanto na Suécia, para obter essa mesma

produção seriam necessários 10,2 ha.

São esses diferenciais significativos de produtividade agrícola que

justificam a presença de destaque do Brasil no mercado

internacional de celulose, tendo em vista que aqui se desenvolveu,

nos últimos 40 anos, uma competitiva indústria desse produto

intermediário, de grande peso na pauta de exportações do Brasil.



As estimativas do Instituto Nacional de Eficiência Energética e da

SAE/PR indicam que o consumo de bioenergia da madeira poderá

triplicar em menos de 20 anos, alcançando 70 milhões de tep até

2020 e 90 milhões de tep por volta de 2025, se for efetivada a

política pública já vigente de intensificação da produção de aço-verde

e formulada uma política efetiva de introdução da queima de

biomassa de madeira produzida de forma sustentável na geração de

eletricidade, especialmente em sistemas isolados, substituindo o

diesel e o óleo combustível, em particular na Amazônia.

Se a política energética brasileira for orientada no sentido de dar

maior ênfase à participação de energias renováveis na matriz

energética do país, aumentando a meta de 48%, prevista para

2020/2022, para algo acima de 50% a bioenergia da madeira

(carvão vegetal+lenha+geração elétrica) é a estratégia que melhor

aproveita fatores de produção abundantes no Brasil ─ terra, água e

mão de obra ─, além de favorecer a geração elétrica distribuída no

território e ser praticamente neutra em matéria de emissão de gases

do efeito estufa.

De acordo com a EPE-Empresa de Pesquisa Energética, o Brasil

possui, hoje, apenas 35 usinas termelétricas queimando resíduos de

madeira e com potência instalada de tão somente 302 mil MW,

havendo mais três plantas em construção (+40 mil MW) e oito

projetos outorgados (+70 mil MW). A maior parte dessas plantas de

geração está na Região Sul, havendo apenas 10 na Amazônia Legal.

Por outro lado, vale lembrar ainda que, com o recrudescimento dos

desequilíbrios ambientais e as preocupações crescentes com as

mudanças climáticas, a expansão e proteção das florestas (naturais,

regeneradas, plantadas etc) ganharam, assim como a indústria de

base florestal, nova importância no contexto político internacional.

Em sentido contrário, o emprego dos combustíveis fósseis tende a

sofrer maiores restrições no futuro.



Biomassa para Fins Energéticos. O Brasil já consome biomassa da

madeira em quantidades apreciáveis (11,7% do total do consumo

aparente de energia do País), principalmente sob a forma de carvão

vegetal, para fins siderúrgicos e metalúrgicos, da lenha para uso

domiciliar e industrial e, de forma incipiente, resíduos de madeira

(cavaco, pó, lenha, lixívia etc.) para a geração de energia elétrica. A

s perspectivas futuras de ampliação do consumo de biomassa da

madeira para fins energéticos, no entanto, são extremamente favoráveis,

se superadas certas barreiras.

A instituição de um novo modelo para o setor elétrico e a consagração de

figuras como autoprodutor (APE) e produtor independente de energia

(PIE), como também a busca por uma matriz energética mais

diversificada e sustentável ambientalmente possibilitou que a biomassa

pudesse participar no cenário energético brasileiro de forma crescente,

especialmente no que diz respeito ao bagaço de cana (cerca de 50

milhões de toneladas de bagaço foram queimadas para produzir

eletricidade em 2016.

O uso de biomassa para a produção de energia elétrica vem sendo

normatizado por meio de Resoluções da Agência Nacional de Energia

Elétrica (ANEEL) e por normas baixadas pelo Poder Concedente.

De forma geral, verificou-se em levantamento realizado pelo IPEA junto

às bases de dados da ANEEL que, por enquanto, não há um tratamento

diferenciado e particularizado para cada tipo específico de biomassa,

sendo tratados em conjunto: bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz,

lenha, resíduos madeireiros, carvão vegetal, capim elefante, entre outros

biocombustíveis.



As regras dos leilões favorecem os geradores que podem oferecer: i)

maior quantidade e segurança na entrega da energia ofertada; ii)

presença das unidades de geração em regiões com grande

demanda por energia; iii) desfrutar de uma cadeia de produção

estruturada, o que privilegia o bagaço e a biomassa florestal, por ser

subproduto por parte de grandes empresas organizadas.

De acordo com a EPE-Empresa de Pesquisa Energética, hoje, o Brasil

tem somente 35 usinas termelétricas que queimam resíduos de

madeira (pó, cavacos, lixívia, lenha etc.), com potência instalada de

apenas 302 MW, em geral para fornecimento de eletricidade à

própria indústria que a gera (6 autoprodutores de energia) ou para a

venda de energia à rede (10 produtores independentes).

Perspectivas de expansão da produção de florestas plantadas. As

projeções da área de floresta plantada a partir de análises que

consideraram: (i) a evolução histórica dos plantios e

desenvolvimentos em P&D&I nos últimos anos; (ii) projetos de

expansão florestal anunciadas na mídia; (iii) necessidades de áreas

plantadas para suprir o aumento da demanda interna e externa dos

derivados de madeira; (iv) perspectivas regionais e outros.

A estimativa de um total de 12 milhões de ha de florestas plantadas

está associada à hipótese conservadora de que nada será feito para

aperfeiçoar as instituições (legislação, incentivos creditícios, ações

dos órgãos governamentais, regras informais) e melhorar a

infraestrutura logística para o escoamento da produção, inclusive

para a exportação.Uma proposta para implementação pelo Governo

Federal, pelos Estados e Municípios deverá permitir que a demanda

industrial e energética de madeira, doméstica e internacional, induza

o plantio de novas florestas ao ritmo médio de 900.000 a 1 milhão

de ha/ano. Nesse caso, a extensão das florestas plantadas

alcançaria 15 a 16 milhões de ha em 2020, isto é, cerca de 3 a 4

milhões de há.



Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. O Decreto Nº 8.375, de 11

de dezembro de 2017, instituiu a Política Agrícola para Florestas Plantadas, e definiu o

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) como responsável pela

elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNDF),

com horizonte de dez anos.

O PNDF deverá conter um diagnóstico da situação do setor de florestas plantadas,

incluindo seu inventário florestal; uma proposição de cenários, incluindo tendências

internacionais e macroeconômicas; e metas de produção florestal e ações para seu

alcance.

Meta. Expandir de 7,6 milhões de ha para 10,6 milhões de ha a área coberta por

florestas plantadas no período 2018-2025.

Metas parciais. Aumentar o consumo doméstico de toras e madeira serrada, sendo

que esta última pode alcançar 50.000.000 de m3/ano, principalmente para uso na

produção de 200.000 habitações de madeira/ano.

Aumentar o consumo de móveis de madeira, porquanto a maior parte da população

brasileira não tem mobiliário adequado em casa. Até 2025, a indústria de móveis

poderá produzir 600 milhões de peças, de especial para as classes populares (e

exportando pelo menos US$ 3 bilhões/ano).

Aumentar de 6 para 10 milhões de t/ano o consumo doméstico de celulose (50 a 60%

do que é produzido hoje no País é exportado, no valor de US$ 4,8 bilhões);

Aumentar de 4,8 para cerca 10 milhões de t/ano a produção de papel para

embalagem, e o consumo aparente de 4,2 para 8 milhões de t/ano, mediante medidas

ambientais para estimular o emprego de embalagens de material reciclável e

biodegradável em substituição aos materiais plásticos não biodegradáveis;

Elevar a produção sustentável e o consumo de carvão vegetal, de cerca de 22 para 60

milhões de m3 até 2025, a de biomassa de madeira para geração elétrica na Região

Amazônica para 3 milhões de t/ano, e a de pellets e briquetes, para exportação e

consumo doméstico, para 3 milhões de t/ano.



BIOMASSA AGROINDUSTRIAL AGRÍCOLA 
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POTENCIAL DE BIOMASSA AGRICOLA BRASIL

•Arroz: casca. No beneficiamento, a casca corresponde a 20% do peso do grão com casca. As palhas de arroz são os resíduos deixados após a

colheita dos grãos. As palhas, geralmente, apresentam-se sob a forma de forragem seca (fenada), sendo trituradas, em moinho. A produção de

palhada pode corresponder a 125% do peso do grão com casca ou de 50% a 70% do peso da planta seca. Farelo desengordurado. Resulta da

extração de óleo para consumo humano. O rendimento pode ser estimado em 6,72% sobre o peso do produto com casca, ou em 86% sobre o

peso do farelo de arroz.

•Aveia: farelo. O processamento de aveia para consumo humano gera como resíduos, cascas, pêlos que se desprendem dos grãos, pontas dos

grãos e parte do endosperma. A produção desse resíduo pode atingir 50% do peso da planta, coeficiente que será utilizado no cálculo da

disponibilidade.

•Cacau: casca. Retirada da semente, a casca de cacau pode atingir 50% do peso da planta (do fruto colhido)

•Café: casca ou palha. No beneficiamento do café em coco, as cascas representam 66% do peso e apresentam alto teor de lignina. A palha

contém a polpa, a mucilagem e a casquinha e seu rendimento é de 50,6%.

•Cana-de-açúcar: bagaço. Resíduo do esmagamento da cana para extração de caldo visando a produção de açúcar ou de álcool, o bagaço

representa 28-30% do peso dessa matéria-prima.

•Sorgo: colmo. A proporção de colmo (pé) em relação ao grão de sorgo atinge 500%. É de 50% a proporção da palhada de sorgo em relação ao

peso total da planta.

•Feijão: A proporção da palhada para o peso do grão é de 53%, sobre o peso da planta, de 62%.

•Milho: sabugo. Resíduo do beneficiamento do milho, o sabugo corresponde a 22% do peso do grão. Palha + colmo + folhas. Correspondem, em

conjunto, a 50% do peso da planta. A proporção em relação ao peso da planta atinge 8%. folhas. Corresponde a 22% do peso dos grãos. Brácteas

(palha da espiga). Responde por 14% do peso dos grãos. Colmo (ou caule). Atinge 42% em relação ao peso dos grãos .

•Soja: palhada. Com relação ao peso da planta a proporção de palhada atinge de 50% e com relação ao peso dos grãos, de 120% a 150%.

Matéria seca. É composta de 26,87% de hastes, 41,33% de folhas e 31,78% de vagens. Matéria verde. É composta de 24,4- 5% de hastes,

40,18% de folhas e 34,37% de vagens.

•Trigo: palhada. Corresponde a 50% do peso da planta.
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Para a estimação do potencial dos resíduos agrícolas foram levantados em conta os valores das produções agrícolas com base

nos dados do IBGE e foi feito o cálculo para cada tipo de resíduo utilizando a Equação definida por CORTEZ: Eq. (1) RD =

Mc*Cr*Cd/100

•Onde:

•Cr- relação entre as quantidades de resíduos totais (base seca) e a massa da colheita com umidade de campo

• Cd- relação entre quantidade de resíduos disponíveis (base seca) e a massa total de resíduos, em (%)

Existem ainda os dados apresentados na FAO pelo Prof. Luiz Augusto Horta Nogueira Escola Federal de Engenharia de Itajubá

Minas Gerais – Brasil: “Para o quadro brasileiro, é apresentado as estimativas da disponibilidade de resíduos agrícolas para as

principais culturas e seu correspondente valor energético, (elaborada a partir de dados referentes ao total da produção brasileira

IBGE, considerando valores da produção específica de resíduos citados por Freire e assumindo-se um teor energético de 0,35

tep por tonelada de resíduos.

Os cálculos realizados para estimar o potencial de energia contida nos resíduos e a capacidade de geração elétrica com o seu

aproveitamento tiveram como base as seguintes premissas:

Poder calorífico médio em base seca dos resíduos agrícolas de 3750 kcal/kg3.

Teor de umidade médio de 55% para a cana-de-açúcar e de 40% para os demais resíduos agrícolas.

Poder calorífico médio em base úmida dos resíduos agroindustriais é de 1700 kcal/kg3 para cana-de- açúcar e de 3130

kcal/kg3 para os demais, para um teor de umidade médio de 50% para a cana- de-açúcar e de 18% para os demais resíduos

agroindustriais.

O potencial de energia contido nos resíduos agrícolas e agroindusrtriais em MW é obtido multiplicando-se a quantidade total

dos resíduos disponíveis pelo poder calorífico do resíduo levando em consideração o seu teor de umidade.

Foi considerado no processo de transformação dos resíduos secos em energia elétrica, um rendimento de 20%. Trata-se de um

rendimento que pode ser alcançado com sistemas convencionais de geração de energia elétrica com caldeiras para geração de

vapor e turbinas a vapor.



A enorme produção agrícola brasileira tem como conseqüência

direta a produção de resíduos na mesma ordem de grandeza.

Diversos estudos abarcam a questão da utilização energética de

resíduos agrícolas como o Atlas de Biomassa e Bioenergia do

Brasil desenvolvido pela Associação Brasileira das Indústrias de

Biomassa e Energia Renovável.

Estes trabalhos evidenciam o potencial energético dos resíduos

agrícolas, além de traçarem estratégias e pontuarem as principais

barreiras para a implementação e o baixo aproveitamento do

mesmo.

Além disto, estes documentos expõem a variedade de fontes de

resíduos sendo estes resíduos da agricultura, de diversas

culturas, da pecuária, da silvicultura, e das indústrias de

beneficiamento, como a indústria de alimentos e bebidas, papel e

celulose, e madeireira e moveleira.

E para a safra 2017/18 está estimada em 202,18 milhões de

toneladas.

Produto  Safra Produção Total 

Safra 

Produção de Resíduos   (Mil 

Toneladas) 

Cana-de-Açúcar (Bagaço, Palha e Colmo) * 642.100.000 * 333.892.000 

Soja – Grãos (Palha e Resíduos) 68.479.967 95.871.950 

Milho – Grãos (Palha, Sabugo  e Resíduos) 56.059.638 79.604.685 

Banana (Folha, Pseudocaule da bananeira e 

Engaço) 

7 072 076 29.136.953 

Mandioca Rama (95%) 26.078.596 17.237.951 

Arroz – Grãos (Casca , Palha) 11.325.672 16.875.250 

Feijão – Grãos (Palha e Resíduos) 3.223.074 11.828.681 

Algodão Herbáceo - (Rama , Casca e Caroço) 2.931.295 8.647.319 

Trigo – Grãos (Palha e Resíduos) 5.960.523 8.344.732 

Laranja (Farelo de bagaço de laranja) 19 094 786 3.628.009 

Coco da Baia 1.991.957 1.195.174 

Abacaxi (Farelo e resíduo) 1 448 875 869.325 

Café – Grãos (Casca e Resíduos) 2.862.013 801.363 

Sorgo (Grãos) 390.000 794.176 

Safra CONAB de 642,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar

*Para a quantidade de cana esmagada e conseqüente obtenção de produtos, são obtidos cerca de 100 a 400 kg de torta de filtro, 800 a 1 mil litros de vinhaça e

260 kg de bagaço de cana. Assim temos um potencial de :

Cana-de-Açúcar (Bagaço)  642.100.000  0,28%  179.788.000   Cana-de-Açúcar (Palha e Colmo) 642.100.000  0,24% 154.104.000 

Cana-de-Açúcar (Torta de Filtro) 642.100.000 0,40%  256.840.000   Cana-de-Açúcar (Vinhaça) 642.100.000 0,80% 513.680,00



Estimativa da área plantada (57,76 milhões de hectares). A

quarta estimativa para a área a ser cultivada na safra 2017/15

indica um crescimento de 1,3%, ou seja, deverão ser acrescidos

766,7 mil hectares à área de 56,99 milhões cultivada na safra.

Neste levantamento foram contempladas as culturas de

algodão, amendoim primeira safra, arroz, feijão primeira safra,

mamona, milho primeira safra, soja e sorgo, que estão em fase

de plantio, e as culturas de inverno (aveia, canola, centeio,

cevada, trigo e triticale), cuja colheita foi finalizada em

dezembro.

A produção de grãos poderá atingir o volume de 202,18 milhões

de toneladas.

Este resultado representa um crescimento de 4,5% (8,8 milhões

de toneladas) quando comparado com a produção obtida na

safra (193,39 milhões de toneladas).

*Não incluso  

Cana-de-Açúcar (Torta de Filtro) 642.100.000 0,40%  

256.840.000

Cana-de-Açúcar (Vinhaça) 642.100.000 0,80% 513.680,00

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Cana-de-Açúcar (Bagaço) 642.100.000 0,28% 179.788.000

Cana-de-Açúcar (Palha e Colmo) 642.100.000 0,24% 154.104.000 

Cana-de-Açúcar (Torta de Filtro) 642.100.000 0,40% 256.840.000* 

Cana-de-Açúcar (Vinhaça) 642.100.000 0,80% 513.680,00* 

Soja – Grãos (Palha e Resíduos) 68.479.967 1,40% 95.871.950

Milho – Grãos (Palha, Sabugo  e 

Resíduos) 

56.059.638 1,42% 79.604.685

Arroz – Grãos (Casca ) (Palha) 11.325.672 0,18%    - 1,31% 16.875.250 

Trigo – Grãos (Palha e Resíduos) 5.960.523 1,40% 8.344.732 

Feijão – Grãos (Palha e Resíduos) 3.223.074 3,67% 11.828.681 

Algodão Herbáceo - (Rama ) 

(Casca e Caroço) 

2.931.295 2,45% - 0,50% 8.647.319 

Café – Grãos (Casca e Resíduos) 2.862.013 0,28% 801.363 

Cacau – Amêndoa (Casca e 

Resíduos) 

233.710 0,38% 88.809 

Amendoím (Rama e Resíduos) 232.261 1,07% 248.519 

Cálculo Total 

Safra Brasil (Mil Tons) 776.299.153

Total Resíduos (Mil Tons) 547.306.628 *



Das culturas de verão de primeira safra,

(algodão, amendoim primeira safra, arroz,

feijão primeira safra, mamona, milho

primeira safra e soja),cujos plantios são

concluídos em dezembro, apenas as

culturas do arroz, mamona, soja e sorgo

registram crescimento de produção.

Para a soja, estima-se uma produção de

95,92 milhões de toneladas, 11,4%

superior às 86,12 milhões de toneladas

colhidas.

Há ainda a expectativa de que a produção

de arroz tenha um crescimento de 0,6%,

passando de 12,12 milhões de toneladas

para 12,20 milhões na atual safra.

Para a mamona, o crescimento esperado é

de 139,8%, passando de 44,7 mil

toneladas para 107,2 mil toneladas na

atual safra. Para o algodão, prevê-se

redução de 11% na produção, e para o

feijão primeira safra, redução de 9,8%.

Quanto às culturas de segunda e terceira

safras, assim como ocorre no nordeste da

Bahia, em Sergipe e Alagoas.

Produto Produção 

Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

Produção de 

Resíduos  

(Mil 

Toneladas) 

PCS 

[MJ/kg] 

Energia nos 

Resíduos (Mil Tep) 

FAO – 0,35

Fibras - Buriti 803 0,176 141 49,35 

Carnaúba 1.540 0,39* 600,6 210,21 

Juta (Fibra) 693 1,46 1.011,7 354,09 

Sisal (Fibra) Refugo e Bucha 253.678 1,33 337.391 118.086,85 

Piaçava 72.232 0,39* 28.170 9.859,50 

Fibras-Outras 500 0,39* 195 68,25 

Tanantes-Angico   (Casca) 168 0,39* 65,5 22,92 

Oleaginosos-Copaíba (Amêndoa) 538 0,39* 209,8 19,91 73,43 

Cumaru (Amêndoa) 97 0,39* 37,83 20,14 13,24 

Licuri (Coquilho) 4.654 0,39* 1.815,06 635,27 

Pequi (Amêndoa) 5.992 0,48 2336,8 817,88 

Tucum (Amêndoa) 636 0,39* 248 22,22 86,80 

Alimentícios – Açai 115.947 0,45 52.176 19,16 18.261,60 

Castanha de Caju 281.656 0,73 205.608 18,50 71.962,80 

Castanha do Pará 37.467 0,75 28.100 20,28 9.835,00 

Palmito 5.076 0,39* 1.979 16,65 692,65 

Mandioca  Rama (95%) Total 26.078.596 0,186        0,50 17.237.951 19,70 6.033.282 

Coco da Baia 1.991.957 0,60 1.195.174 18,67 418.310,90 

Sorgo (Grãos) 1.588.352 0,50 794.176 277.961,60 

Safra 2016-17-18: (Mil Tons) 30.755.453 

Total Resíduos: (Mil Tons) 20.023.197

Energia Resíduos (Mil Tep) 7.008,11 



POTENCIAL BIOMASSA  BRASIL ALGODÃO

Algodão. De todos os segmentos agrícolas do país, a cotonicultura é um dos que

tem merecido papel de destaque mundial. O Brasil é o quinto maior produtor de

pluma do mundo, atrás de China, Índia, EUA e Paquistão, e deve produzir, nesta

safra, cerca de 1,5 milhão de toneladas. Apesar da capilaridade da cultura,

cultivada em 15 estados, cerca de 85% da área plantada de algodão está

concentrada em Mato Grosso e Bahia. Particularmente, a cultura se desenvolve em

regiões onde a agricultura já está consolidada e em solos com alta fertilidade, 0

que acaba se concentrando nas regiões produtoras. O Mato Grosso, maior estado

produtor, o plantio do algodão primeira safra já foi finalizado, sendo que a cultura

atravessa as fases de germinação (35%), desenvolvimento vegetativo (62,6%) e

floração (2,4%). A quarta pesquisa de levantamento da safra 2017/18, realizada

pela Conab, aponta para uma produção de 1.542,7 mil toneladas de pluma,

indicando, dessa maneira, uma redução em valores absolutos de 191,3 mil

toneladas ou 11,03% em termos percentuais, em comparação à safra precedente.

Desse modo, a atual configuração do quadro de suprimento estimado para 2018

passa a ser a seguinte: Oferta total do produto (Estoque inicial + produção +

importação) de 2.032,6 mil toneladas, enquanto que a demanda total (consumo

interno + exportação) de 1.550 mil toneladas.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total 

Safra 

(mil tons)

Fator  Residual

Quantitativo 

(Ton 

matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil

Toneladas)

Algodão Herbáceo -

(Rama ) (Casca e Caroço)

2.931.295 2,45% - 0,50% 8.647.319



POTENCIAL BIOMASSA  BRASIL AMENDOIM

Amendoim. Em Minas Gerais, a área de cultivo de amendoim está estimada em 2,8

mil hectares, acréscimo de 7,7% em relação à safra anterior. Estima-se uma

produtividade média de 3.680 kg/ha, resultando numa produção de 10,3 mil

toneladas, acréscimo de 7,3% em relação à safra anterior. O plantio comercial de

amendoim tem se concentrado, basicamente, no Triângulo Mineiro, que responde

por 80% da área de cultivo e por 93% do volume de produção do estado. Nesta

região, as lavouras são altamente tecnificadas, com sementes de boa qualidade

(IAC505). São plantadas, normalmente, em novembro e dezembro, com colheita

entre março e maio. Já foram plantadas 40% das áreas.

Já nas demais regiões – norte, Rio Doce, Jequitinhonha/Mucuri e Central – a

cultura ocupa pequenas áreas de agricultura familiar, exploradas com baixo nível

tecnológico, e respondem pelos restantes 20% de área e 7,0% da produção

estadual, obedecendo ao mesmo calendário de plantio. Em São Paulo, maior

produtor de amendoim do país, a cultura apresenta problemas de expansão devido

à indisponibilidade de terras para o seu crescimento. Um dos motivos é a menor

renovação dos canaviais, com os quais faz-se a rotação de cultura. O amendoim

está 30% em germinação e 70% em estádio de desenvolvimento vegetativo. Em

torno de 80% da produção são destinados aos mercados da Europa.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total 

Safra 

(mil tons)

Fator  Residual

Quantitativo 

(Ton 

matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil

Toneladas)

Amendoím (Rama e 

Resíduos)

232.261 1,07% 248.519



POTENCIAL BIOMASSA  BRASIL ARROZ

ARROZ. O arroz é uma gramínea anual que tipicamente cresce até 1 – 1,8 metros de altura. A principal espécie de arroz cultivada é a oryza sativa, uma das 23 espécies do gênero. As

plantas desde gênero são tolerantes a condições desérticas, quentes, úmidas, alagadas, secas e frias, e crescem em solos salinos, alcalinos e ácidos. A palha de arroz (0,38 tonelada

para cada tonelada de arroz colhido) é definida como o resíduo que permanece no campo após a etapa de colheita. Já a casca de arroz (22% do peso total do arroz com casca) é o

resíduo gerado após o processamento industrial do arroz bruto.

O poder calorífico inferior da palha e da casca são, respectivamente de 3821 Kcal/Kg e 3200 Kcal/Kg. Em torno de 15% das cascas de arroz residuais do processo industrial são

utilizadas na fase de secagem do próprio processo, sendo que os outros 85%, assim como os resíduos de palha de arroz gerados no plantio, não possuem outro tipo de

reaproveitamento. No que tange a geração de resíduos provenientes da produção de arroz, pode-se listar os seguintes: casca, pó, cinza, quirela e farelo, palha, impurezas e outros.

Dentre os citados destaca-se a casca e a palha que podem ser utilizados na geração de energia elétrica. A casca de arroz representa 22% do peso do grão. Este resíduo é classificado

como resíduo sólido conforme definição da NBR 10004 e de classe II (resíduos não perigosos e não inertes), segundo a resolução número 23 do CONAMA, sendo assim a casca de

arroz, apesar de não ser considerado um resíduo perigoso, necessita de um tratamento apropriado para que não resulte em impactos negativos para o meio ambiente.

A destinação inadequada da casca de arroz pode gerar grandes passivos ambientais. Grande parte dos descartes inadequados se deve à logística de transporte da casca de arroz que,

por possuir baixa densidade, gera grande volume e acarreta na elevação da dificuldade e dos custos de transporte.

Estima-se que 15% do total de casca de arroz sejam destinados a secagem do arroz e mais 15% não possam ser aproveitados por ter sua origem em pequenas indústrias dispersas, o

que inviabiliza sua utilização. Com isso projeta-se uma quantidade de 1,74 milhões de toneladas de casca de arroz que possam ser reutilizáveis. A partir do poder calorífico de 3200

Kcal/Kg este número equivale a 0,55 milhões de tep e 6,46 TWh. Para cada tonelada de arroz colhido são geradas 0,38 toneladas de palha de arroz. Considerando-se a produção da

safra 2017/2018 tem-se uma produção de 4,3 milhões de toneladas deste resíduo. Para o poder calorífico de 3821 Kcal/Kg tem-se o equivalente a 1,6 milhões de tep e 19,01 TWh.
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Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton produzida)

Produção de Resíduos  

(Mil Toneladas)

Arroz – Grãos (Casca ) (Palha) 11.325.672 0,18%    - 1,31% 16.875.250



BIOMASSA AGROINDUSTRIAL ARROZ

UFs e grandes

regiões

área plantada 

(ha) 

área colhida 

(ha) 

Produção total 

colhida (t) 

Resíduos

gerados (t) 

Rondônia 68.912 68.762 159.151 31.830 

Acre 13.880 13.832 21.140 4.228 

Amazonas 5.556 5.556 9.986 1.997 

Roraima 15.500 15.500 85.325 17.065 

Pará 157.021 156.347 302.989 60.598 

Amapá 3.650 3.635 4.053 811 

Tocantins 127.908 127.908 376.749 75.350 

Norte 392.427 391.540 959.393 191.879 

Maranhão 472.621 459.345 609.290 121.858 

Piauí 145.584 129.197 212.599 42.520 

Ceará 34.923 34.776 93.388 18.678 

Rio Grande do 

Norte 

2.606 2.586 10.435 2.087 

Paraíba 7.581 6.815 8.437 1.687 

Pernambuco 3.730 3.730 20.035 4.007 

Alagoas 3.056 3.030 17.589 3.518 

Sergipe 11.510 11.481 57.166 11.433 

Bahia 32.855 32.855 58.089 11.618 

Nordeste 714.466 683.815 1.087.028 217.406 

Minas Gerais 57.693 57.092 128.310 25.662 

Espírito Santo 1.460 1.460 4.335 867 

Rio de Janeiro 2.207 2.207 7.950 1.590 

São Paulo 15.691 15.691 58.346 11.669 

Sudeste 77.051 76.450 198.941 39.788 

Paraná 43.729 43.729 167.349 33.470 

Santa Catarina 148.900 148.808 1.034.209 206.842 

Rio Grande do 

Sul

1.110.601 1.109.976 7.977.888 1.595.578 

Sul 1.303.230 1.302.513 9.179.446 1.835.889 

Mato Grosso do 

Sul

34.217 34.167 181.623 36.325 

Mato Grosso 280.707 280.547 792.671 158.534 

Goiás 103.045 102.945 252.583 50.517 

Centro-Oeste 418.028 417.718 1.226.966 245.393 

DESCRITIVO DE BIOMASSA

PRODUTO AGRICULTURA – ARROZ 

SAFRA 2018 

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Arroz – Grãos (Casca ) (Palha) Safra 

2018
1 141 121 639 705 821 647 75 203 9 925 570

Fator  Residual Quantitativo  (Ton 

matéria/Ton produzida)  
128%  128% 128% 128% 128%

Quantitativo Geração de Resíduos   (ton)  1.460.634 818.822 1.051.708 96.259 12.704.729

Fator Biomassa não Aproveitada (FAO e 

entidades)
91,5% 91,5%  91,5%  91,5%  91,5%  

Quantitativo de Biomassa Agrícola 

Disponível (ton) 
1.336.480 749.222 962.312 88.077 11.624.827 



BIOMASSA AGROINDUSTRIAL  MILHO

UFs e regiões área plantada 

(ha) 

área colhida 

(ha) 

Produção total 

colhida (t) 

Resíduos 

gerados (t) 

Rondônia 153.691 153.691 368.819 213.915 

Acre 27.903 27.583 57.293 33.230 

Amazonas 12.200 12.200 29.252 16.966 

Roraima 6.500 6.400 12.800 7.424 

Pará 244.564 240.387 552.104 320.220 

Amapá 3.500 3.468 2.850 1.653 

Tocantins 74.874 74.874 250.451 145.262 

Norte 523.232 518.603 1.273.569 738.670 

Maranhão 357.417 349.669 524.178 304.023 

Piauí 329.893 320.812 496.279 287.842 

Ceará 714.034 691.632 538.962 312.598 

Rio Grande do 

Norte 

90.735 65.750 42.282 24.524 

Paraíba 191.901 181.830 101.241 58.720 

Pernambuco 308.937 282.687 193.059 111.974 

Alagoas 70.500 68.350 42.382 24.582 

Sergipe 172.941 172.941 703.294 407.911 

Bahia 890.378 759.603 2.157.719 1.251.477 

Nordeste 3.126.736 2.893.274 4.799.396 2.783.650 

Minas Gerais 1.288.434 1.278.299 6.536.545 3.791.196 

Espírito Santo 37.671 37.671 97.139 56.341 

Rio de Janeiro 7.809 7.759 19.023 11.033 

São Paulo 771.240 768.410 3.674.059 2.130.954 

Sudeste 2.105.154 2.092.139 10.326.766 5.989.524 

Paraná 2.806.026 2.740.715 11.287.878 6.546.969 

Santa Catarina 648.509 648.509 3.244.500 1.881.810 

Rio Grande do 

Sul

1.385.754 1.318.854 4.186.862 2.428.380 

Sul 4.840.289 4.708.078 18.719.240 10.857.159 

Mato Grosso do 

Sul

936.912 838.234 2.181.429 1.265.229 

Mato Grosso 1.665.470 1.662.920 8.181.984 4.745.551 

Goiás 906.250 906.250 4.980.614 2.888.756 

Distrito Federal 40.278 40.278 282.998 164.139 

Centro-Oeste 3.548.910 3.447.682 15.627.025 9.063.675 

DESCRITIVO DE BIOMASSA

AGRICULTURA – MILHO SAFRA 2018 

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Milho – Grãos (Palha, Sabugo  e 

Resíduos) Primeira Safra 2018
1 086 368 4 688 696 2 478 772 7 960 799 13 479 473

Milho – Grãos (Palha, Sabugo  e 

Resíduos) Segunda Safra 2018
804 160 1 901 241 37 832 123 2 908 185 11 179 970

Total Milho (duas safras) 2018 (ton/ano) 1.890.528 6.589.937 40.310.895 10.868.984 24.659.443

Fator  Residual Quantitativo  (Ton

matéria/Ton produzida)  
142%  142% 142% 142% 142%

Quantitativo Geração de Resíduos   (ton)  2.684.549 9.357.710 57.241.470 15.433.957 35.016.409

Fator Biomassa não Aproveitada (FAO e 

entidades)
98% 98%  98%  98%  98%  

Quantitativo de Biomassa Agrícola 

Disponível (ton) 
2.630.858 9.170.556 56.096.641 15.125.278 34.316.080 



BIOMASSA AGROINDUSTRIAL SOJA
(UFs) e regiões

Rondônia 111.426 111.426 356.836 260.490 

Acre 50 50 165 120 

Amazonas 204 204 612 447 

Roraima 1.400 1.400 3.920 2.862 

Pará 71.410 71.410 206.456 150.713 

Amapá 0 0 0 0 

Tocantins 315.560 315.560 875.428 639.062 

Norte 500.050 500.050 1.443.417 1.053.694 

Maranhão 409.402 409.402 1.211.085 884.092 

Piauí 277.272 276.672 780.580 569.823 

Ceará 975 975 3.315 2.420 

Alagoas 68 68 164 120 

Sergipe 0 0 0 0 

Bahia 950.920 950.920 2.426.298 1.771.198 

Nordeste 1.638.637 1.638.037 4.421.442 3.227.653 

Minas Gerais 929.121 928.708 2.751.431 2.008.545 

São Paulo 494.551 494.273 1.327.105 968.787 

Sudeste 1.423.672 1.422.981 4.078.536 2.977.331 

Paraná 4.077.052 4.077.052 9.408.991 6.868.563 

Santa Catarina 385.418 385.418 993.991 725.613 

Rio Grande do 

Sul 

3.823.246 3.821.936 8.025.322 5.858.485 

Sul 8.285.716 8.284.406 18.428.304 13.452.662 

Mato Grosso do 

Sul 

1.717.436 1.708.723 4.046.223 2.953.743 

Mato Grosso 5.831.468 5.831.468 17.962.819 13.112.858 

Goiás 2.315.888 2.315.888 6.809.187 4.970.707 

Distrito Federal 48.915 48.915 155.454 113.481 

Centro-Oeste 9.913.707 9.904.994 28.973.683 21.150.789 

DESCRITIVO DE BIOMASSA

PRODUTO AGRICULTURA – SOJA 

SAFRA 2018

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Soja – Grãos (Palha e Resíduos) Primeira 

e Segunda Safra 2018 (ton)
6 272 880 14 921 431 48 907 936 14 354 262 58 718 187

Fator  Residual Quantitativo  (Ton 

matéria/Ton produzida)  
140% 140% 140% 140% 140%

Quantitativo Geração de Resíduos   (ton)  8.782.032 20.890.003 68.471.110 20.095.966 82.205.461

Fator Biomassa não Aproveitada (FAO e 

entidades)
97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5%

Quantitativo de Biomassa Agrícola 

Disponível (ton) 
8.562.481 20.367.753 66.759.332 19.593.567 80.150.325 



BIOMASSA AGROINDUSTRIAL CANA-DE-AÇÚCAR

UFs e regiões área plantada 

(ha) 

área colhida 

(ha) 

Produção total 

colhida (t) 

Resíduos gerados 

(t) 

Rondônia 4.220 4.220 253.277 75.983 

Acre 2.541 773 38.650 11.595 

Amazonas 6.050 6.050 368.050 110.415 

Roraima 559 399 1.376 413 

Pará 9.973 9.773 698.845 209.654 

Amapá 70 70 1.395 419 

Tocantins 9.654 8.651 664.284 199.285 

Norte 33.067 29.936 2.025.877 607.763 

Maranhão 46.112 46.072 2.824.701 847.410 

Piauí 12.866 12.866 859.513 257.854 

Ceará 42.706 42.706 2.323.937 697.181 

Rio Grande do 

Norte 

67.597 67.582 4.259.996 1.277.999 

Paraíba 122.888 122.888 6.302.570 1.890.771 

Pernambuco 352.276 352.276 19.445.241 5.833.572 

Alagoas 434.005 434.005 26.804.130 8.041.239 

Sergipe 41.931 41.931 2.607.155 782.147 

Bahia 82.045 82.045 4.630.196 1.389.059 

Nordeste 1.202.426 1.202.371 70.057.439 21.017.232 

Minas Gerais 715.628 715.628 58.384.105 17.515.232 

Espírito Santo 80.162 80.162 5.249.775 1.574.933 

Rio de Janeiro 135.130 135.130 6.481.715 1.944.515 

São Paulo 4.887.820 4.687.325 388.933.898 116.680.169 

Sudeste 5.818.740 5.618.245 459.049.493 137.714.848 

Paraná 595.371 595.371 53.831.791 16.149.537 

Santa Catarina 17.646 17.177 699.068 209.720 

Rio Grande do 

Sul 

36.688 36.567 1.254.475 376.343 

Sul 649.705 649.115 55.785.334 16.735.600 

Mato Grosso do 

Sul 

285.993 285.993 25.228.392 7.568.518 

Mato Grosso 241.668 213.164 16.209.589 4.862.877 

Goiás 524.194 523.808 42.972.585 12.891.776 

Centro-Oeste 1.052.638 1.023.748 84.476.814 25.343.044 

Brasil 8.756.576 8.523.415 642.100.000 333.892.000 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, produzindo em

torno de 24% do total mundial. O Brasil deverá produzir 642,1 milhões de

toneladas de cana-de-açúcar nesta safra em pouco mais de 9 milhões de

hectares.

São Paulo permanece como o maior produtor com 52% (4.685,7 mil

hectares) da área plantada, seguido por Goiás com 9,5% (854,2 mil

hectares), Minas Gerais com 8,8% (800,91 mil hectares), Minas Gerais com

8,9% (805,5 mil hectares), Mato Grosso do Sul com 7,4% (668,3 mil

hectares), Paraná com 7,1% (635,0 mil hectares), Alagoas com 4,3% (385,3

mil hectares) e Pernambuco com 2,9% (260,1 mil hectares). Estes sete

estados são responsáveis por 92,1% da produção nacional.

DESCRITIVO DE BIOMASSA

PRODUTO AGRICULTURA – CANA DE 

AÇÚCAR BAGAÇO SAFRA 2018 

REGIÃO NORTE
REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO 

CENTRO OESTE

REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Cana-de-Açúcar Safra 2018 2 637 196 68 272 822 137 086 532 445 043 510 52 775 952

Fator  Residual Quantitativo  Bagaço (Ton 

matéria/Ton produzida)  
28% 28% 28% 28% 28%

Quantitativo Geração de Resíduos   (ton)  738.414 19.116.390 38.384.228 124.612.182 14.777.266

Fator Biomassa não Aproveitada (FAO e 

entidades)
37,5% 37,5% 37,5%  37,5%  37,5%  

Quantitativo de Biomassa Agrícola 

Disponível (ton) 
276.905 7.168.646 14.394.085 46.729.568 5.541.474



BIOMASSA AGROINDUSTRIAL CANA-DE-AÇÚCAR

UFs e grandes regiões Produção total (t) Resíduos gerados 

(t) 

Resíduos gerados 

(m³) 

Rondônia 253.277 248.465 227.949 

Acre 38.650 37.916 34.785 

Amazonas 368.050 361.057 331.245 

Roraima 1.376 1.350 1.238 

Pará 698.845 685.567 628.961 

Amapá 1.395 1.368 1.256 

Tocantins 664.284 651.663 597.856 

Norte 2.025.877 1.987.385 1.823.289 

Maranhão 2.824.701 2.771.032 2.542.231 

Piauí 859.513 843.182 773.562 

Ceará 2.323.937 2.279.782 2.091.543 

Rio Grande do Norte 4.259.996 4.179.056 3.833.996 

Paraíba 6.302.570 6.182.821 5.672.313 

Pernambuco 19.445.241 19.075.781 17.500.717 

Alagoas 26.804.130 26.294.852 24.123.717 

Sergipe 2.607.155 2.557.619 2.346.440 

Bahia 4.630.196 4.542.222 4.167.176 

Nordeste 70.057.439 68.726.348 63.051.695 

Minas Gerais 58.384.105 57.274.807 52.545.695 

Espírito Santo 5.249.775 5.150.029 4.724.798 

Rio de Janeiro 6.481.715 6.358.562 5.833.544 

São Paulo 388.933.898 381.544.154 350.040.508 

Sudeste 459.049.493 450.327.553 413.144.544 

Paraná 53.831.791 52.808.987 48.448.612 

Santa Catarina 699.068 685.786 629.161 

Rio Grande do Sul 1.254.475 1.230.640 1.129.028 

Sul 55.785.334 54.725.413 50.206.801 

Mato Grosso do Sul 25.228.392 24.749.053 22.705.553 

Mato Grosso 16.209.589 15.901.607 14.588.630 

Goiás 42.972.585 42.156.106 38.675.327 

Distrito Federal 66.248 64.989 59.623 

Centro-Oeste 84.476.814 82.871.755 76.029.133 

Brasil 671.394.957 658.638.453 604.255.461 

A área de cana-de-açúcar na safra 2017/18 apresentou um crescimento de 2,2% ou

193,1 mil hectares em relação à safra passada. Esse aumento está concentrado nos

estados em que teve o maior aumento de novas unidades e corresponde à

consolidação das áreas destas a novas indústrias.

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná responderam por esse

crescimento. No Nordeste, o crescimento no rendimento da cultura, apontado em

10,3% em relação à safra 2016/17, é uma recuperação da produtividade dos

canaviais que foram severamente castigados por uma das maiores secas da região. A

expectativa é de que a produtividade final do país para a safra 2017/18 totalize

71,308 kg/ha, queda próxima de 4,6% em relação às 74.769 kg/ha registradas na

safra 2016/17.

DESCRITIVO DE BIOMASSA

PRODUTO AGRICULTURA – CANA DE 

AÇÚCAR PALHA SAFRA 2018 

REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE
REGIÃO 

CENTRO OESTE
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Cana-de-Açúcar Safra 2018 2 637 196 68 272 822 137 086 532 445 043 510 52 775 952

Fator  Residual Quantitativo  Palha 

(Ton matéria/Ton produzida)  
24% 24% 24% 24% 24%

Quantitativo Geração de Resíduos   

(ton)  
632.927 16.385.477 32.900.767 106.810.442 12.666.228

Fator Biomassa não Aproveitada (FAO 

e entidades)
70,45% 70,45% 70,45%  70,45%  70,45%  

Quantitativo de Biomassa Agrícola 

Disponível (ton) 
445.897 11.543.568 23.178.590 75.247.956 8.923.357



OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Norte Mato-Grossense

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Sudoeste do Mato Grosso do Sul 

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras

82



OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Sudeste do Mato Grosso do Sul 

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Sul Goiano

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Noroeste do Rio Grande do Sul 

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Oeste da Bahia 

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Oeste Paranaense

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

SETE MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do Norte Central Paranaense

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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OFERTA  E QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL BRASIL                                                                    

SETE MAIORES MESORREGIÕES PRODUTORAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE RESÍDUOS DE BIOMASSA AGROINDUSTRIAL

Mesorregião do  Sudoeste Paranaense

Mapa das lavouras de grãos e o potencial Gráfico de Quantificação de áreas agrícolas pelo valor e o potencial de produção e    Gráfico da Evolução temporal do desenvolvimento das 

lavouras
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GERAÇÃO DE BIOMASSA POR FONTE DE ENERGIA 

A biomassa historicamente sempre esteve presente como energético, sendo na forma de lenha ou de carvão, porém outras formas de utilização da

biomassa para gerar energia. O interesse por novas fontes de biomassa ganhou espaço devido a esta fonte energética ser considerada limpa e

renovável. A energia disponível na biomassa tem sua origem na energia solar, tanto que os vegetais, por intermédio da fotossíntese, absorvem

energia da radiação solar. O uso da biomassa como fonte energética oferece vantagens ambientais e econômicas, pois, além de ser renovável, a

energia gerada advêm de um insumo produzido pela natureza ou decorrente de processos que utilizam recursos naturais.

Nos últimos anos, a biomassa passou a ser considerada uma alternativa para a diversificação da matriz energética mundial e consequente redução

da dependência de combustíveis fósseis. Mesmo ainda sendo pouco expressiva nesta matriz, com apenas 13% do consumo mundial de energia

primária, a biomassa é uma das fontes para produção de energia com maior potencial de crescimento nos próximos anos. Ainda hoje, muitas regiões

do mundo utilizam a biomassa como fonte de grande parte da energia térmica e elétrica, utilizando principalmente a madeira (lenha e carvão) e

resíduos agrícolas. A China é um exemplo deste tipo de consumo, no país cerca de 30 milhões de habitantes vivem sem acesso a energia elétrica e

utilizam biomassa tradicional como lenha, resíduos agrícolas (286 milhões de toneladas por ano, em sua maioria queimados em fogões de baixa

eficiência – 10% a 20%), e resíduos de animais (850 milhões de toneladas por ano) para cocção e aquecimento e velas e querosene para

iluminação.

Além da biomassa de madeira, existem diversos outros tipos que podem ser usados como fonte energética para gerar energia mecânica, térmica e

elétrica. Como recurso energético, a biomassa é classificada nas seguintes categorias: biomassa energética florestal, com seus produtos e

subprodutos ou resíduos; biomassa energética agrícola, englobando as culturas agroenergéticas e os resíduos e subprodutos das atividades

agrícolas, agroindustriais e da produção animal; e rejeitos urbanos . Cada um desses grupos de origem pode fornecer vários energéticos que

dependem tanto da matéria-prima utilizada (cujo potencial energético varia de tipo para tipo) quanto da tecnologia de processamento utilizada para

obtê-los.

Um grupo com uma vasta quantidade de produtos e subprodutos gerados pelo processamento da matéria-prima original é o de produtos e rejeitos

agrícolas. Aqui, tem-se a cana-de-açúcar, que é uma fonte com enorme potencial de geração de energia no Brasil e no mundo. Da cana-de- açúcar é

obtido, entre outros subprodutos, o etanol, a palha e o bagaço de cana. O bagaço e a palha, que são rejeitos da produção de etanol, são utilizados

como combustível em fornos e caldeiras, gerando energia térmica utilizada em processos internos das usinas e também utilizada para aquecer a

água gerando vapor. O vapor pode ser utilizado diretamente ou então ser manipulado para movimentar turbinas que, acopladas a geradores

elétricos, irão produzir energia elétrica (usina termelétrica).
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Por setores, dados do Balanço Energético Nacional indicam

que o industrial, como ocorre tradicionalmente, continuou a

liderar o ranking dos maiores consumidores de energia

elétrica.

Este setor se caracteriza também por ser o maior responsável

por uma tendência que tem evoluído nos últimos anos: a

autoprodução de energia, ou seja, investimentos realizados

por consumidores de grande porte em usinas geradoras de

energia elétrica para suprimento próprio e venda do excedente

em mercado. Outro setor que se destaca pelo volume

absorvido e pelo acentuado crescimento é o residencial.

A biomassa é uma das fontes para produção de energia com

maior potencial de crescimento nos próximos anos. Tanto no

Brasil quanto no restante do mundo, ela é considerada uma

das principais alternativas para diversificação da matriz

energética e a conseqüente redução da dependência dos

combustíveis fósseis. A quantidade estimada de biomassa

existente na Terra é da ordem de 1,8 trilhão de toneladas.

Considerando este volume e o grau de eficiência das usinas

em operação no mundo, a capacidade de geração de energia

elétrica é de aproximadamente 11 mil TWh por ano no longo

prazo, ou seja, mais da metade da energia elétrica produzida,

que foi de 19,89 mil TWh .
CONSUMO ENERGÉTICO

GERAÇÃO DE BIOMASSA 

POR FONTE DE ENERGIA 
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O Gráfico ao lado mostra os custos de produção de energia

elétrica utilizando vários tipos de combustível.

É interessante notar que a biomassa (bagaço de cana-de-

açúcar) possui o custo mais baixo por MWh. Seguida por

PCH e usinas hidrelétricas, que representam mais de 70%

da energia elétrica gerada no país, a biomassa representa

uma fonte de geração de energia elétrica barata quando

comparada aos outros combustíveis, mesmo sendo

aplicada em escala menor.

Isso é uma grande vantagem, pois além do baixo preço

essa energia emite baixos volumes de gás carbônico (CO2)

no meio ambiente. O óleo diesel e o óleo combustível

possuem o maior custo por MWh.

Esses combustíveis abastecem usinas termelétricas que, de

uma maneira geral, são acionadas para dar reforço em

momentos de pico de demanda (momentos em que o

consumo sobre abruptamente) ou em períodos que seja

necessário preservar o nível de água dos reservatórios

(estocar energia).

No Brasil, a utilização da biomassa como fonte de energia

elétrica vem crescendo nos últimos anos, principalmente

em sistemas de co-geração de energia.
CONSUMO ENERGÉTICO

GERAÇÃO DE BIOMASSA 

POR FONTE DE ENERGIA CUSTOS DE PRODUÇÃO 
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Os resultados obtidos mostraram uma ampla geração de resíduos advindos do setor agros- silvopastoril e suas agroindústrias associadas. Foi

quantificado, para as culturas e criações consideradas no estudo, um total de 2,0 bilhões de t de resíduos sólidos e 725,7 milhões de m³ de

efluentes. Em relação às estimativas de produção de dejetos pela pecuária, obteve-se um valor de 1,7 bilhão de t/ano para o Brasil, sendo que

32% deste dejeto são gerados na região Centro-Oeste, onde está concentrada a criação de bovinos de corte. A região Sul merece destaque pela

quantidade de dejetos gerados na criação de aves de corte (7,5 milhões de t/ano – não considerando a cama de aviário) e dejetos de suínos (9,8

milhões de t/ano). A região Sudeste se destaca pela quantidade de dejetos gerados pelas criações de gado de leite (106 milhões de t/ano) e aves

de postura (4,3 milhões de t/ ano). Se todos estes dejetos fossem utilizados para biodigestão, gerariam um potencial de 10.736 GWh/ano. Além

das criações, têm-se as indústrias primárias (abatedouros, laticínios e graxarias), que geram resíduos sólidos e líquidos, e possuem potencial para

geração de 129 GWh/ano.

A maior quantidade de resíduos sólidos quantificados foi gerada pela criação de bovinos (81% do total), principalmente pelos dejetos das criações

extensivas (61% do total). Os dejetos das criações confinadas de bovinos (leite), aves e suínos responderam juntos por 18% do total dos resíduos

quantificados, enquanto as agroindústrias associadas às culturas estudadas geraram 14% do total. Em relação aos efluentes, a vinhaça

representou, sozinha, 87% do volume total quantificado naquele ano, enquanto os outros 17% foram referentes aos efluentes gerados nas

agroindústrias associadas à pecuária. Atualmente, a geração de energia por biomassa no Brasil representa 6,76% de sua matriz energética, com

capacidade instalada de 8.306 MW. Alguns dados referentes à utilização da biomassa para produção de energia no país. A maior parte da

capacidade instalada atual vem da queima do bagaço de cana-de-açúcar (6.111 MW). O potencial energético total estimado neste estudo, caso

todos os resíduos quantificados pudessem ser utilizados para o aproveitamento energético, seria de 25,9 GW de potência. Os resíduos agrícolas

foram os que tiveram maior participação neste potencial (89% do total), a maior parte através da queima dos resíduos da cana-de-açúcar (63%).
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GERAÇÃO DE BIOMASSA POR FONTE DE ENERGIA 

Tipo
Número de usinas MW

(Proporção %)

Bagaço de cana 336 6.611 5,38

Licor negro 14 1.245 1,01

Biomassa Madeira 41 359,5 0,29

Biogás 14 70,7 0,06

Casca de arroz 6 18,9 0,02



4

GERAÇÃO DE BIOMASSA POR FONTE DE ENERGIA AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO 

Uma alternativa adequada para fazer frente a este cenário é o uso da biomassa como fonte sustentável de energia, especialmente nas agroindústrias

associadas, estimou-se a geração de 291.138.869 t de resíduos e 604.255.461 m³ de efluentes (considerando-se aqui apenas os efluentes

resultantes do processamento da cana-de-açúcar) passíveis de reaproveitamento energético (nas culturas abrangidas por este estudo).

Os benefícios do reaproveitamento energético desses resíduos são inúmeros, tanto em nível social quanto ambiental e econômico. A mudança do

sistema de destinação final dos resíduos leva à redução do volume anual a ser aterrado ou disposto de forma inadequada, reduzindo igualmente as

áreas requeridas para a implantação de novos aterros sanitários e trazendo outros benefícios indiretos, como a geração de emprego e renda, e

evitando ainda a possível supressão de vegetação e mudança no relevo, entre outros problemas. Além disto, reduz-se consequentemente a

quantidade de lixiviado gerado, evitando a contaminação dos cursos d’água. A utilização dos resíduos para a geração de energia oferece como

vantagem, ainda, a obtenção de energia renovável, reduzindo a dependência de energia fóssil.

A cultura que apresentou maior potencial para geração de energia a partir dos resíduos da agroindústria foi a de cana-de-açúcar, com potencial

total para gerar até 16.464 MW/ano, considerando apenas os resíduos de bagaço e torta de filtro. O estado de São Paulo, sendo o maior produtor

de cana, foi o que apresentou maior potencial de geração de energia, com aproximadamente 9.537 MW de potência Em relação à vinhaça, estimou-

se um total de 604.255.461 m³ gerados, o que corresponde a um potencial total de 333.610 MW.

Outras culturas que também apresentaram potencial considerável para geração de energia foram a de soja, com potencial total de 3.422 MW/ano e

maior potencial no Mato Grosso (1.072 MW/ano), e o milho, com potencial total de 2.406 MW/ano e maior potencial no Paraná – 535 MW/ano. O

trigo apresentou uma potência total de 238 MW/ano, com a produção concentrada principalmente nos estados da região Sul e maior potencial no

estado do Paraná (117 MW/ano). O arroz apresentou uma potência total de 175 MW/ano, também concentrada principalmente na região Sul, e com

maior potencial no Rio Grande do Sul (110 MW/ano).

As demais culturas analisadas apresentaram potenciais mais baixos de geração de energia a partir dos resíduos da agroindústria. O feijão

apresentou potencial total de 143 MW/ ano, mas, devido à sua produção ser bastante pulverizada entre os estados, os potenciais em geral foram

baixos, sendo o maior potencial observado no Paraná (32 MW/ano). Entre as culturas permanentes, o maior potencial foi observado para os resíduos

do café, com total de 97 MW/ano, destacando-se Minas Gerais (48 MW/ano).
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A avaliação da geração dos resíduos da silvicultura foi

realizada com base em estimativa de resíduos gerados na

colheita florestal, processamento mecânico da madeira e

produção de papel e celulose. Estimou-se um total de 85

milhões de m³/ano de resíduo florestal em duas etapas da

cadeia produtiva da madeira (colheita e processamento

mecânico), provenientes em maiores quantidades dos estados

do Paraná, São Paulo, Bahia e Santa Catarina. Para o setor da

silvicultura estimou-se uma geração potencial de 1.604

MW/ano, não sendo contabilizado o potencial gerado, por

exemplo, nas indústrias de celulose, como o caso do licor

negro, que é utilizado como co- geração de energia nas

indústrias de celulose.

Potencial de geração de energia a partir de resíduos

madeireiros . A estimativa de geração de energia a partir dos

resíduos produzidos nas etapas quantificadas do setor

florestal. Identifica-se que a região Sul apresentou o maior

potencial de geração de energia a partir de resíduo

madeireiro, alcançando um valor de 567,76 MW,

representando cerca de 36% do potencial total do país, que é

de aproximadamente 1.605 MW. Em seguida, as regiões

Sudeste e Norte apresentam po- tenciais consideráveis, de

424,05 e 246,28 MW, respectivamente, representando,

juntas, 41,78% do potencial de geração para o país. O estado

do Paraná é o mais representativo, atingindo um potencial de

geração de energia de 296,93 MW, seguido de São Paulo,

Bahia, Santa Catarina e Pará
CONSUMO ENERGÉTICO

GERAÇÃO DE BIOMASSA 

POR FONTE DE ENERGIA SILVICULTURA
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Potencial (MW)

Resíduos de colheita Resíduos de processamento Total

Brasil 650,03 954,41 1.604,44

Norte 189,03 57,25 246,28

Rondônia 27,47 4,48 31,96

Acre 1,22 0,20 1,42

Amazonas 21,37 3,51 24,88

Roraima 1,02 0,17 1,19

Pará 127,36 36,58 163,93

Amapá 9,73 12,18 21,91

Tocantins 0,85 0,14 0,99

Nordeste 82,14 145,32 227,46

Maranhão 3,96 0,59 4,55

Piauí 1,22 0,20 1,42

Ceará 0,51 0,16 0,67

Rio Grande do Norte 0,07 0,01 0,08

Paraíba 0,00 0,00 0,00

Pernambuco 0,35 0,06 0,41

Alagoas 0,09 0,17 0,26

Sergipe 0,14 0,04 0,18

Bahia 75,80 144,09 219,89

Sudeste 118,28 305,77 424,05

Minas Gerais 26,12 66,19 92,30

Espírito Santo 20,32 52,90 73,22

Rio de Janeiro 0,26 0,64 0,89

São Paulo 71,59 186,05 257,64

Sul 168,07 399,68 567,76

Paraná 90,90 206,03 296,93

Santa Catarina 52,94 132,17 185,11

Rio Grande do Sul 24,23 61,48 85,71

Centro-Oeste 92,51 46,38 138,90

Mato Grosso do Sul 12,49 32,09 44,58

Mato Grosso 79,43 13,25 92,68

Goiás 0,58 1,05 1,63



GERAÇÃO DE BIOMASSA  POR FONTE FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

REGIÃO NORTE – BIOMASSA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

NORTE

ESTADO

Quantitativo 

de Resíduos     

Agroindustriai

s

(milhares 

toneladas)**

Quantitativo 

de Resíduos 

Sucroenergéti

co (milhares 

toneladas) 

(sem palha)*

Quantitativo de Resíduos 

Silvicultura e Extrativismo 

(milhares toneladas)

ACRE 604.817 49.511 150.406,09

AMAPÁ 125.707 1.787 1.161.787,93

AMAZONAS 1.033.554 471.472 1.318.733,06

PARÁ 5.284.455 895.221 8.690.718,69

RONDÔNIA 1.090.120 303.932 1.694.194,82

RORAIMA 107.308 1.763 125.910,18

TOCANTINS 1.224.034 863.569 105.206,67

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA REGIÃO NORTE
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

A Região Norte Possui uma área de 3.869.637 km², formada

por sete estados, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Pará,

Rondônia, Roraima e Tocantins. Em termos de logística

rodoviária utiliza-se a Transamazônica, a rodovia Belém-

Brasília e a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco).

Em relação à malha ferroviária, duas ferrovias possuem

destaque: A estrada de ferro Carajás, que vai de Marabá, Pará,

a São Luís, Maranhão (Região Nordeste), que escoa os

minerais extraídos na serra dos Carajás até os portos de Itaqui

e Ponta da Madeira; e a Estrada de Ferro do Amapá, que

transporta o manganês e o níquel, extraídos na serra do Navio

até o porto de Santana, em Macapá, capital do estado do

Amapá.

Manaus é um dos maiores centros de movimentação de cargas

no país e é servida pelo transporte rodoviário interestadual

com carretas embarcadas em balsas e transportadas até os

portos de Belém do Pará e Porto Velho/RO. Existe a BR-174

que liga Manaus a Boa Vista/RR e a partir daí liga a região ao

Caribe, através da Venezuela.

O rio Amazonas permite a navegação de navios de grande

porte, de qualquer calado, e Manaus também é servida por

esse modal.

BIOMASSA NA SILVICULTURA – MADEIRA OUTRAS FINALIDADES 
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO PARÁ

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  PARÁ

ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

PARÁ 5.284.455 895.221 8.690.718,6

*Potencial de Resíduos no Pará Gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento da Soja de 150.713, de processamento do milho 320.220, de

processamento do arroz 60.598, de processamento do café 6.366, de

processamento do cacau 20.602, de processamento do coco-da-baía 52.120, de

castanha de caju 1.363.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar no Pará

foi de (milhares toneladas) de 685.567.

Mapeamento por região no Pará do potencial de resíduos florestais e industriais e

Uso de Resíduos de Passivo Ambiental. Desenvolvimento para o Governo do

Estado do Pará
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA EM RONDÔNIA

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA RONDÔNIA

ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

RONDÔNIA 1.090.120 303.932 1.694.194,82

*Potencial de Resíduos em Rondônia Gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento da Soja de 660.490, de processamento do milho 313.915, de

processamento do arroz 31.830, de processamento do café 46.010, de

processamento do cacau 6.644, de processamento do coco-da-baía 731.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em

Rondônia foi de 248.465 (milhares toneladas)

Potencialidade de Resíduos Florestais em Processo de Supressão Florestal na

UHE Jirau e Santo Antonio com o aproveitamento imediato com o custo baixo de

madeira.
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO TOCANTINS

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  TOCANTINS

ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

TOCANTINS 1.224.034 863.569 105.206,67

*Potencial de Resíduos no Tocantins Gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento da Soja de 639.062, de processamento do milho 145.262, de

processamento do arroz 75.350, de processamento do coco-da-baía 2.631, de

castanha de caju 188.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar no

Tocantins foi de (milhares toneladas) de 651.663 .

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa em Tocantins do Potencial de

Resíduos florestais e industriais e Uso de Resíduos de Passivo Ambiental
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

REGIÃO NORDESTE – BIOMASSA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA REGIÃO NORDESTE

NORDESTE

ESTADO

Quantitativo 

de Resíduos 

Agroindustri

ais

(milhares 

toneladas)*

*

Quantitativo 

de Resíduos 

Sucroenergéti

co (milhares 

toneladas) 

(sem palha)*

Quantitativo de 

Resíduos Silvicultura e 

Extrativismo (milhares 

toneladas)

MARANHÃO 2.558.180 3.618.442 272.544,73

PIAUI 1.484.585 1.101.036 150.684,28

CEARÁ 580.179 2.976.963 71.013,60

RIO GRANDE DO 

NORTE

659.959 5.457.055 8.199,82 

PARAÍBA 371.822 8.073.592

PERNAMBUCO 913.771 24.909.353 43.452,92

ALAGOAS 391.464 34.336.091 27.542,85

SERGIPE 1.361.723 5.164.774 19.250,43

BAHIA 7.363.988 5.931.281 11.657.291,27 
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

O Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de

estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí,

Pernambuco (incluindo o Distrito Estadual de Fernando de

Noronha e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo), Rio

Grande do Norte e Sergipe com uma área de 1 558 196 km².

A malha viária da região tem 394.700 km de rodovias. As

principais vias de escoamento e transporte rodoviário são a

BR-116 e a BR-101, tendo a cidade de Feira de Santana, na

Bahia como o maior entroncamento rodoviário da região.

Ferrovia Transnordestina, que ligará o Porto de Suape, ao

Porto de Pecém, cruzando todo o território de Pernambuco e

Ceará e ligando esses dois estados ao estado do Piauí, e

permitirá o escoamento da produção agrícola do sudoeste do

Piauí e do Vale do São Francisco e a produção do pólo gesseiro

de Araripina a um menor custo, o que tornará os preços mais

competitivos.

E a Ferrovia Oeste-Leste, que ligará a cidade de Figueirópolis

no Tocantins ao Porto Sul em Ilhéus na Bahia e permitirá o

escoamento de soja dos estados de Mato Grosso, Goiás e

Tocantins e do oeste da Bahia bem como minério de ferro,

urânio, cacau e celulose do sul da Bahia.

BIOMASSA NA SILVICULTURA – MADEIRA OUTRAS FINALIDADES 
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO CEARÁ

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  CEARÁ

ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

CEARÁ 580.179 2.976.963 71.013,60

*Potencial de Resíduos no Ceará Gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento da Soja de 2.420, de processamento do milho 312.598, de

processamento do arroz 18.678, de resíduos de café 1.645, de processamento do

coco-da-baía 54.467, de castanha de caju 38.114.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar no Ceará

foi de (milhares toneladas) de 2.279.782 .

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa em Ceará do Potencial de

Resíduos do Setor Sucroenergético e de diversos resíduos florestais da caatinga e

de reflorestamento

104



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  PERNAMBUCO

ESTADO

Quantitativo 
de Resíduos 

Agroindustria
is

(milhares 
toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

PERNAMBUCO 913.771 24.909.353 43.452,92

*Potencial de Resíduos no Pernambuco Gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento do milho 111.974, de processamento do arroz 4.007, de resíduos

de café 933, de processamento do coco-da-baía 27.263, de castanha de caju

2.127.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em

Pernambuco foi de (milhares toneladas) de 19.075.781.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa em Pernambuco do Potencial de

Resíduos do Setor Sucroenergético com grande disponibilidade de matéria-prima

para co-geração de energia
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DE SERGIPE

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  SERGIPE

ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

SERGIPE 1.361.723 5.164.774 19.250.430

*Potencial de Resíduos em Sergipe Gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento do milho 407.911, de processamento do arroz 11.433 e de

processamento do coco-da-baía 58.633.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em

Sergipe foi de (milhares toneladas) de 2.557.619.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa no Norte da Bahia para

exportação de biomassa com a logística da Vale em Sergipe. Potencialidade de

fornecimento de matéria-prima.
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

REGIÃO CENTRO OESTE– BIOMASSA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA REGIÃO CENTROOESTE

CENTRO

OESTE

ESTADO

Quantitativo 

de Resíduos 

Agroindustriai

s

(milhares 

toneladas)**

Quantitativo 

de Resíduos 

Sucroenergé

tico

(milhares 

toneladas)* 

(sem 

resíduos da 

palha)

Quantitativo de 

Resíduos Silvicultura e 

Extrativismo (milhares 

toneladas)

GOIAS 8.529.241 55.047.882 173.009,82

MATO GROSSO 18.655.255 20.764.484 4.913.488,67

MATO GROSSO DO 

SUL

4.771.826 32.317.571 2.363.448,43
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO MATO GROSSO

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  MATO GROSSO

* Potencial de Resíduos no Mato Grosso gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento de soja 13.112.858 do milho 4.745.551, de processamento do

arroz 158.534, do processamento de café 3.827, dos resíduos de cacau 114, de

processamento do coco-da-baía 4.342 e resíduos de castanha de caju de 203.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar no Mato

Grosso na foi de (milhares toneladas) de 15.901.607
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

MATO

GROSSO

18.025.429 4.862.877 4.913.488,67



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  MATO GROSSO SUL

*Potencial de Resíduos no Mato Grosso do sul gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento de soja 2.953.743 do milho 1.265.229, de processamento do

arroz 36.325, do processamento de café 496 e de processamento do coco-da-

baía 1.185.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar no Mato

Grosso do sul foi de (milhares toneladas) de 24.749.053.
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

MATO

GROSSO 

SUL 

4.256.978 7.568.518 2.363.448,43



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DE GOIÁS

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA GOIÁS

*Potencial de Resíduos em Goiás gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento de soja 4.970.707, do milho 2.888.756, de processamento do

arroz 50.517, do processamento de café 9.401 e de processamento do coco-da-

baía 3.108.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em Goiás

foi de (milhares toneladas) de 42.156.106.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa do Potencial no Estado de Goiás
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

GOIAS 7.922.489 12.891.776 173.009,82



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

REGIÃO SUDESTE – BIOMASSA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA REGIÃO SUDESTE

SUDESTE

ESTADO

Quantitati

vo de 

Resíduos 

Agroindus

triais

(milhares 

toneladas

)**

Quantitativo de 

Resíduos 

Sucroenergético

(milhares 

toneladas) (sem 

palha) *

Quantitativo de Resíduos 

Silvicultura e Extrativismo 

(milhares toneladas)

ESPÍRITO 

SANTO

1.050.15

3

6.724.962 3.881.492,46

RIO DE 

JANEIRO

191.621 8.303.077 94.817,02

MINAS 

GERAIS

8.047.41

0

74.790.039 4.893.321,23

SÃO PAULO 11.029.6

25

498.224.323 13.658.343,61
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

A região Sudeste do Brasil ocupa uma área de

aproximadamente 924 510 km² e é composta por quatro

Estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito

Santo.

O Sudeste conta ainda com cerca de 35% das rodovias,

concentradas principalmente no estado de São Paulo e Minas

Gerais. Algumas delas — Rodovia dos Imigrantes, Rodovia

Castelo Branco e outras — são comparáveis às melhores e

mais seguras da América do Sul e das Américas. O

desenvolvimento industrial da região, associando a uma

política francamente exportadora do governo federal,

funcionou como alavanca da grande expansão portuária do

Sudeste, onde Santos e Rio de Janeiro se projetam como os

portos de maior movimento do país.

A navegação fluvial é muito pouco explorada, embora haja

trechos navegáveis em rios como o Tietê e o Paraná, para os

quais há projetos de criação de uma hidrovia.

Encontra-se também na região Sudeste, o único trem de

passageiros que liga diariamente duas capitais do Brasil, pela

Estrada de Ferro Vitória-Minas, ligando Vitória a Belo

Horizonte.
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POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA MINAS GERAIS

*Potencial de Resíduos em Minas Gerais gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento de soja 2.008.545 do milho 3.791.196, de processamento do

arroz 25.662, do processamento de café 597.744, do processamento de cacau

38 e de processamento do coco-da-baía 8.374.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em Minas

Gerais foi de (milhares toneladas) de 57.274.807.

Mapeamento desenvolvido em Minas Gerais pela Brasil Biomassa
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

MINAS

GERAIS

6.431.559 17.515.232 4.893.321,23



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA RIO DE JANEIRO

*Potencial de Resíduos no Rio de Janeiro gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento do milho 11.033, de processamento do arroz 1.590, do

processamento de café 7.947 e de processamento do coco-da-baía 7.068.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em Rio de

Janeiro foi de (milhares toneladas) de 6.358.562.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa para a implantação de uma

unidade de pellets.
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ESTADO

Quantitativo 
de Resíduos 

Agroindustria
is

(milhares 
toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

RIO DE 

JANEIRO

27.638 1.944.515 94.817,02



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DE SÃO PAULO

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA SÃO PAULO

*Potencial de Resíduos em São Paulo gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento de soja 968.787, do milho 2.130.954, de processamento do

arroz 11.669, do processamento de café 99.051 e de processamento do coco-da-

baía 7.405.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em São

Paulo foi de (milhares toneladas) de 381.544.154.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa ao Grupo Bertin e a Cosan

Biomassa e Raizen Bioenergia

115

ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

SÃO PAULO 3.217.866 116.680.169 13.658.343,61



4

SETOR SUCROALCOOLEIRO

Apresentadas a seguir as séries históricas referentes à produção física do setor sucroalcooleiro paulista, compreendido entre as safras

1993/1994 a 2016/2017 com uma safra de 367.324.872 ton. de cana-de-açúcar.

Projeção do aproveitamento dos insumos vegetais do setor sucroalcooleiro na geração de eletricidade, previstos entre as safras de 2012 a 2020.
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GERAÇÃO DE BIOMASSA POR FONTE DE ENERGIA ESTADO DE SÃO PAULO  

Safra Brasil (MW) São Paulo (MW) % Palha 

15 – 16 22.131 11.836 60 

16 – 17 25.665 13.346 70 

17 – 18 26.625 13.579 70 

18 – 19 27.925 13.932 70 

19 – 20 29.411 14.411 70 



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

REGIÃO SUL– BIOMASSA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

SUL

ESTADO

Quantitativo de 

Resíduos 

Agroindustriais

(milhares 

toneladas)**

Quantitativo de 

Resíduos 

Sucroenergético

(milhares 

toneladas) (sem 

palha)*

Quantitativo de Resíduos 

Silvicultura e Extrativismo 

(milhares toneladas)

PARANÁ 19.331.114 68.958.524 15.741.680,80

SANTA CATARINA 3.708.361 895.506 9.813.674,32

RIO GRANDE DO 

SUL

12.710.554 1.606.983 4.543.942,35
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LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

A região Sul do Brasil é a menor das regiões do país. Sua área terrestre é de 576 409,6 km²

e é formada por três Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A região conta

com várias estradas, tais como a Rodovia Régis Bittencourt, ligando São Paulo ao Rio

Grande do Sul, e a Rodovia do Café, alcançando o norte do Paraná até o porto de

Paranaguá.

Esta região possui ainda portos marítimos em atividade: o porto de Paranaguá, que

exporta principalmente café e soja; os portos de Imbituba e Laguna, em Santa Catarina,

exportadores de carvão mineral; os portos de São Francisco do Sul, Itajaí e Itapoá também

em Santa Catarina, exportadores de produtos da indústria metal-mecânica e frigorífica,

além de móveis e madeira beneficiada; e finalmente os portos de Rio Grande e Porto

Alegre, no Rio Grande do Sul.



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO PARANÁ

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  PARANÁ

*Potencial de Resíduos no Paraná gerados (milhares toneladas) pelo

Processamento de soja 6.868.563 do milho 6.546.969, de processamento do

arroz 33.470, do processamento de café 44.607 e de processamento do coco-da-

baía 421.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar no Paraná

foi de (milhares toneladas) de 52.808.987.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa ao Governo do Estado do

Paraná.
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

PARANÁ 13.494.030 16.149.537 15.741.680,80



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  SANTA CATARINA

*Potencial de Resíduos no Estado de Santa Catarina gerados (milhares

toneladas) pelo Processamento de soja 725.613 do milho 1.881.810 e de

processamento do arroz 206.842.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em Santa

Catarina foi de (milhares toneladas) de 685.786.

Mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa para a Implantação de duas

unidades industriais de produção de pellets e briquete.
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos 

Agroindustriais
(milhares 

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Sucroenergético 
(milhares 

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos 

Silvicultura e 
Extrativismo 

(milhares 
toneladas) 

SANTA
CATARINA 

2.814.265 209.720 9.813.674,32



POTENCIAL DE BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGROINDUSTRIAL

BIOMASSA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

BIOMASSA  FLORESTAL INDUSTRIAL E AGRÍCOLA  RIO GRANDE SUL

*Potencial de Resíduos no Estado de Rio Grande do Sul gerados (milhares

toneladas) pelo Processamento de soja 5.858.485 do milho 2.428.380 e de

processamento do arroz 1.595.578.

**Geração de resíduos (vinhaça) no processamento da cana-de-açúcar em Rio

Grande do Sul foi de (milhares toneladas) de 1.230.640.

Mapeamento desenvolvido para quatro grupos empresariais visando a

implantação de unidades industriais de pellets e briquetes no Rio Grande do Sul.
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ESTADO

Quantitativo de 
Resíduos

Agroindustriais
(milhares

toneladas*) 

Quantitativo de 
Resíduos

Sucroenergético
(milhares

toneladas**) 

Quantitativo de 
Resíduos

Silvicultura e 
Extrativismo

(milhares
toneladas) 

RIO
GRANDE 
DO SUL 

9.882.443 376.343 4.543.942,35



GERAÇÃO TOTAL DE BIOMASSA   BRASIL

CELULOSE MOVELARIA SUCROENERGÉTICO121



GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO

122

O bagaço é o resíduo fibroso resultante da moagem de cana e contêm ao redor de 48 a 52% de umidade, 2% a 3% de sólidos solúveis (brix) e 46% a 48% de sólidos insolúveis

(fibra). Para cada tonelada de cana processada resultam ao redor de 280 kg de bagaço.

Esse valor é obtido pelo princípio da tecnologia sucroalcooleira de que toda fibra que entra com a cana na moenda ou difusor é igual à quantidade de fibra que sai com o

bagaço.

Em 1 t de cana (1000 kg) o rendimento de bagaço em quilogramas por tonelada de cana será:

Por exemplo, sendo a fibra % cana igual a 13,0% e a fibra % bagaço de 46,0%:

Rendimento de bagaço = 1000 * 13,0 / 46,0

Rendimento de bagaço = 283 kg/t cana

A “palha de cana” é a denominação popular para as partes “não colmos” da cana-de-açúcar, ou seja, toda parte aérea da planta menos os colmos industrializáveis. A palha,

nesse sentido, é composta pelas folhas (lâmina foliar e bainha) verdes e parcialmente secas (folhas mortas) e pelos ponteiros de cana, formados pelos entrenós imaturos do

topo (“palmito”) e folhas novas enroladas ao redor do meristema apical.



GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO SÃO PAULO

123

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
SAFRA DE  

CANA (t) 

BAGAÇO DE CANA 

(t) 

ARAÇATUBA 37.327.364 10.451.661

BARRETOS 30.072.442 8.420.283

BAURU 33.852.681 9.478.750

CAMPINAS
38.321.706 10.730.007

CENTRAL 19.600.302 5.488.084

FRANCA 29.131.693 8.156.874

MARÍLIA 32.590.544 9.125.352

PRESIDENTE 

PRUDENTE 20.255.594 5.671.566

RIBEIRÃO PRETO 54.639.031 15.298.928

SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO 58.719.789 16.441.540

SOROCABA 12.584.883 3.523.767

TOTAL DO 

ESTADO 367.096.029 102.786.880
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USINAS MUNICÍPIO

Safra de 

Cana (t) 

Bagaço 

de Cana 

1 - GASA

ANDRADINA 3.009.757 842.731

USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR 

E ÁLCOOL 

2 - INTERLAGOS

PEREIRA BARRETO 2.337.649 654.541USINA SANTA ADÉLIA S/A

3 - GENERALCO

GENERAL SALGADO 1.938.950 542.906DESTILARIA GENERALCO S/A

4 - ARALCO

SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ 2.588.659 724.824

ARALCO S/A - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

5 - DA MATA (VALPARAISO)

VALPARAÍSO 1.756.506 491.821

USINA DA MATA S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL

6 - IPÊ

NOVA INDEPENDÊNCIA 1.521.740 426.087PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

7 - VALE DO PARANÁ 

(UNIALCOOL)

SUZANÁPOLIS 1.600.951 448.266

VALE DO PARANÁ S/A ÁLCOOL 

E AÇÚCAR

8 - CLEALCO (CLEMENTINA)

CLEMENTINA 3.647.162 1.021.205

CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL 

S/A

9 - BIOPAV

BREJO ALEGRE 2.517.997 720.159BIOPAV S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL

10 - ALCOAZUL

ARAÇATUBA 1.469.566 411.478ALCOOL AZUL S/A - ALCOAZUL

11 - UNIVALEM

VALPARAÍSO 2.095.940 586.863

USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR 

E ÁLCOOL 

POTENCIAL DE GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO ARAÇATUBA SÃO PAULO
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POTENCIAL DE GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO BARRETOS SÃO PAULO

USINAS MUNICÍPIO

Safra de 

Cana (t) 

Bagaço

Cana (t) 

1 - COLORADO

GUAÍRA 7.306.120 502.568

AÇÚCAR E ÁLCOOL OSWALDO RIBEIRO DE 

MENDONÇA LTDA

2 - NARDINI
VISTA ALEGRE 

DO ALTO 3.067.148 166.892NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA

3 - MANDU

GUAÍRA 2.818.809 141.587DESTILARIA MANDU S/A

4 - GUARANI

SEVERÍNIA 2.792.078 199.110AÇÚCAR GUARANI S/A

5 - CRUZ ALTA

OLÍMPIA 4.197.269 366.791AÇÚCAR GUARANI S/A

6 - GUAIRA

GUAÍRA 2.388.052 171.110USINA AÇUCAREIRA GUAIRA LTDA

7 - CONTINENTAL (EX-CASE SERTÃOZINHO)

COLÔMBIA 2.129.645 152.932USINA CONTINENTAL S/A

8 - VERTENTE

GUARACI 1.622.298 116.645USINA VERTENTE LTDA

9 - BERTOLO

PIRANGI 1.233.713 58.790BERTOLO AGROINDUSTRIAL LTDA

10 - COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ

COLINA 2.517.310 224.533COMPANHIA ENERGÉTICA SÃO JOSÉ
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POTENCIAL DE GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO BAURU SÃO PAULO
USINAS MUNICÍPIO

Safra de 
Cana (t) 

Bagaço de 
Cana (t) 

1 - DA BARRA BARRA 
BONITA 7.102.723 1.988.762USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL 

2 - EQUIPAV PROMISSÃ
O 5.046.508 1.413.022EQUIPAV S/A AÇUCAR E ALCOOL

3 - SÃO JOSÉ - MACATUBA

MACATUBA 3.895.568 1.090.759AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI S.A

4 - BARRA GRANDE LENÇÓIS 
PAULISTA 4.132.707 1.157.157USINA BARRA GRANDE DE LENÇÓIS S/A

5 - BATATAIS - II - LINS

LINS 1.652.634 462.737USINA BATATAIS S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL

6 - IACANGA

IACANGA 1.566.344 438.576
USINA IACANGA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 
LTDA.

7 - TONON BIOENERGIA

BOCAINA 3.070.579 859.762TONON BIOENERGIA S/A

8 - DIAMANTE

JAÚ 2.053.850 575.078COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

9 - DELLA COLLETA

BARIRI 1.842.233 515.825
DELLA COLETTA USINA DE ACUCAR E 
ALCOOL LTDA

10 - GUARICANGA PRESIDENT
E ALVES 926.604 259.449DESTILARIA GUARICANGA LTDA.

11 - SANTA MARIA - LENÇÓIS LENÇÓIS 
PAULISTA 661.256 185.151DESTILARIA SANTA MARIA S/A

12 - GRIZZO

JAÚ 507.026 141.967DESTILARIA GRIZZO LTDA

13 - DOIS CÓRREGOS (EX-SANTA ADELAIDE) DOIS 
CÓRREGOS 1.394.649 390.501USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL 
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POTENCIAL DE GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO CAMPINAS SÃO PAULO

USINAS MUNICÍPIO

Safra Cana 

(t) 

Bagaço de 

Cana  (t) 

1 - COSTA PINTO

PIRACICABA 4.529.738 1.268.326COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2 - SÃO JOÃO - ARARAS

ARARAS 3.608.306 1.010.325U.S.J. AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

3 - IRACEMA

IRACEMÁPOLIS 2.753.845 771.076SÃO MARTINHO S/A

4 - FERRARI

PIRASSUNUNGA 1.291.809 361.706FERRARI AGROINDÚSTRIA LTDA.

5 - ESTER

COSMÓPOLIS 1.931.278 540.757USINA AÇUCAREIRA ESTER S.A

6 - RAFARD

RAFARD 2.452.033 686.569COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

7 - PARAISO - SP

BROTAS 1.883.159 526.724PARAISO BIOENERGIA LTDA

8 - ABENGOA SÃO JOÃO (EX. DEDINI) SÃO JOÃO DA BOA 

VISTA 2.073.876 580.685ABENGOA SÃO JOÃO LTDA.

9 - ABENGOA SÃO LUIZ

PIRASSUNUNGA 2.347.767 657.374

ABENGOA BIOENERGIA SÃO LUIZ S.A. 

(ABSL)

10 - NOSSA SENHORA APARECIDA -

ITAPIRA

ITAPIRA 1.606.409 449.794

VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - AÇUCAR E 

ALCOOL

11 - SANTA HELENA - RIO DAS PEDRAS

RIO DAS PEDRAS 2.035.994 570.078COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

USINAS MUNICÍPIO

Safra de 

Cana (t) 

Bagaço de Cana 

Açúcar (t) 

12 - BOM RETIRO

CAPIVARI 1.320.194 369.654COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

13 - SANTO ALEXANDRE

MOCOCA 1.463.628 409.815USINA IPIRANGA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

14 - LDC BIOENEGIA LEME (ANTIGA CRESCIUMAL)

LEME 1.734.344 485.616LDC BIOENERGIA S/A

15 - SANTA LÚCIA

ARARAS 1.172.700 328.356USINA SANTA LÚCIA S.A.

16 - FURLAN SANTA BÁRBARA 

D'OESTE 1.426.883 399.527USINA AÇUCAREIRA FURLAN S/A

17 - SÃO PEDRO

PIRASSUNUNGA 428.029 119.848ALFA AGROENERGIA S/A

18 - SÃO JOSÉ - RIO DAS PEDRAS

RIO DAS PEDRAS 927.465 259.690USINA SÃO JOSE S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL

19 - JOSÉ GRANELLI

CHARQUEADA 188.997 52.919JOSÉ GRANELLI E FILHOS LTDA

20 - SÃO FRANCISCO - ELIAS FAUSTO

ELIAS FAUSTO 1.543.312 432.127COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

21 - ITAIQUARA

TAPIRATIBA 920.826 257.831USINA ITAIQUARA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A

22 - IRMÃOS BALDIN

PIRASSUNUNGA 681.114 190.711IRMÃOS BALDIN E CIA LTDA

23 - FOLTRAN

LEME 0 0FOLTRAN
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REGIÃO CAMPINAS SÃO PAULO
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO CENTRAL SÃO PAULO
USINAS MUNICÍPIO Safra de Cana 

(t) 

Bagaço de 

Cana-de-

Açúcar (t) 

1 - SANTA CRUZ - AB

SANTA CRUZ S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL

AMÉRICO 

BRASILIENSE

3.977.478 1.113.693

2 - SANTA FÉ 

USINA SANTA FÉ S/A

NOVA EUROPA 3.061.220 857.141

3 - MARINGÁ

USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

ARARAQUARA 2.348.683 657.631

4 - ZANIN

USINA ZANIN - AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

ARARAQUARA 2.670.597 747.767

5 - SANTA RITA

USINA SANTA RITA S/A AÇUCAR E 

ÁLCOOL

SANTA RITA DO 

PASSA QUATRO

2.286.711 640.279

6 - DA SERRA (IBATÉ)

COSAN S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

IBATÉ 1.911.356 535.179

7 - IRMÃOS MALOSSO

IRMÃOS MALOSSO LTDA.

ITÁPOLIS 660.162 184.845

8 - IPIRANGA

USINA IPIRANGA DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA

DESCALVADO 1.383.981 387.514

9 - TAMOIO

USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL 

ARARAQUARA 1.300.114 364.031
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO FRANCA SÃO PAULO
USINAS MUNICÍPIO Safra de Cana 

(t) 

Bagaço de 

Cana-de-

Açúcar (t) 

1 - VALE DO ROSÁRIO

SANTELISA VALE BIOENERGIA S/A

MORRO AGUDO 5.835.302 1.633.884

2 - VALE DO ROSÁRIO

SANTELISA VALE BIOENERGIA S/A

MORRO AGUDO 5.835.302 1.633.884

3 - BURITI

PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A

BURITIZAL 2.193.995 614.318

4 - ALTA MOGIANA

USINA ALTA MOGIANA S/A -

AÇÚCAR E ÁLCOOL

SÃO JOAQUIM 

DA BARRA

5.092.657 1.425.943

5 - BATATAIS 

USINA BATATAIS S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL

BATATAIS 3.551.632 994.456

6 - MB

SANTELISA VALE BIOENERGIA S/A

MORRO AGUDO 2.386.530 668.228

7 - JUNQUEIRA

COSAN S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

IGARAPAVA 2.948.326 825.531

8 - CEVASA

CENTRAL ENERGETICA VALE DO 

SAPUCAÍ LTDA

PATROCÍNIO 

PAULISTA

1.287.949 360.625
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO MARÍLIA SÃO PAULO
USINAS MUNICÍPIO Safra de Cana (t) Bagaço de Cana  (t) 

1 - NOVA AMÉRICA

NOVA AMÉRICA S/A - ALIMENTOS

TARUMÃ 4.409.162 1.234.565

2 - NOVA AMÉRICA TARUMÃ 3.533.833 989.473

3 - CLEALCO 2 (QUEIRÓS) CLEALCO AÇÚCAR E 

ÁLCOOL S/A

QUEIROZ 4.364.126 1.221.955

4 – QUATÁ AÇUCAREIRA QUATÁ S.A. QUATÁ 2.030.573 568.560

5 - COCAL (PARAGUAÇU PALISTA)

COCAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA CANAÃ AÇÚCAR E 

ÁLCOOL 

PARAGUAÇU PAULISTA 3.000.951 840.266

6 - SÃO LUIZ – OURINHOS USINA SÃO LUIZ S/A OURINHOS 2.258.537 632.390

7 - AGREST (AGR. IND. ESPÍRITO SANTO DO TURVO)

AGROINDUSTRIAL ESPÍRITO SANTO DO TURVO 

LTDA

ESPÍRITO SANTO DO 

TURVO

1.430.200 400.456

8 - COMANCHE - CANITAR

COMANCHE BIOCOMBUSTÍVEIS DE CANITAR LTDA.

CANITAR 1.025.396 287.110

9 – IPAUSSU USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL 

IPAUÇU 2.154.143 603.160

10 - PAU D´ALHO USINA PAU D´ALHO S/A IBIRAREMA 1.591.220 445.541

11 - IBÉRIA

IBÉRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

BORÁ 1.591.462 445.609

12 – DACAL DESTILARIA DE ÁLCOOL CALIFÓRNIA 

LTDA

PARAPUÃ 1.150.567 322.158

13 - PARÁLCOOL

DESTILARIA PARAGUAÇU LTDA

PARAGUAÇU PAULISTA 1.046.965 293.150

14 - ÁGUA BONITA

DESTILARIA ÁGUA BONITA LTDA.

TARUMÃ 1.485.543 415.952

15 – RENASCENÇA USINA RENASCENÇA LTDA. IBIRAREMA 500.000 140.000

16 - CESPT (EX-ARCHANGELO)

CESPT - CENTRAL ENERGÉTICA SÃO PEDRO DO 

TURVO

SÃO PEDRO DO TURVO 450.000 126.000

17 - PYLES

DESTILARIA PYLES LTDA.

PLATINA 400.896 112.250

18 - BERNARDINO DE CAMPOS 

DESTILARIA BERNARDINO DE CAMPOS S/A

BERNARDINO DE 

CAMPOS

166.970 46.751

19 - CORACI

USINA CORACI DESTILARIA DE ALCOOL LTDA.

SÃO PEDRO DO TURVO 0 0
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO PRES. PRUDENTE SÃO PAULOUSINAS MUNICÍPIO Safra de 

Cana (t) 

Bagaço de 

Cana (t) 

1 - COCAL COMÉRCIO INDÚSTRIA 

CANAÃ AÇÚCAR E ÁLCOOL

NARANDIBA 2.555.559 715.556

2 – FLORALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA FLÓRIDA PAULISTA 2.462.902 689.612

3 -USINA DRACENA AÇÚCAR ÁLCOOL DRACENA 1.304.940 365.383

4 - PARANAPANEMA II DESTILARIA 

PARANAPANEMA S/A

SANDOVALINA 1.314.997 368.199

5 - RIO VERMELHO AÇÚCAR E ÁLCOOL JUNQUEIRÓPOLIS 1.196.370 334.983

6 - BIOENERGIA DO BRASIL S/A LUCÉLIA 1.869.510 523.462

7 - ALTA PAULISTA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

JUNQUEIRÓPOLIS 1.431.008 400.682

8 - BRANCO PERES (ADALCOOL)

AÇÚCAR E ÁLCOOL

ADAMANTINA 1.262.095 353.386

9 - USINA ALVORADA DO OESTE LTDA SANTO ANASTÁCIO 772.694 216.354

10 - DESTILARIA ALCIDIA S/A TEODORO 

SAMPAIO

1.171.205 327.937

11 - DESTILARIA PARANAPANEMA NARANDIBA 729.585 204.283

12 - USINA ALTO ALEGRE S.A - AÇUCAR 

E ALCOOL

PRESIDENTE 

PRUDENTE

1.927.117 539.592

13 - DECASA DESTILARIA DE ÁLCOOL 

CAIUÁ S/A

CAIUÁ 1.050.620 294.173

14 - ATENA - TECNOLOGIAS EM ENERGIA 

NATURAL LTDA.

MARTINÓPOLIS 859.154 240.563

15 - PONTAL (ETH) USINA CONQUISTA 

DO PONTAL S/A

MIRANTE DO 

PARANAPANEMA

271.857 76.119

16 - DESTILARIA SANTA FANNY LTDA REGENTE FEIJÓ 75.981 21.274
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO RIBEIRÃO PRETO SÃO PAULO
USINAS MUNICÍPIO Safra de 

Cana (t) 

Bagaço de 

Cana (t) 

1 - USINA SÃO MARTINHO S/A - AÇÚCAR E 

ÁLCOOL

PRADÓPOLIS 8.107.667 2.270.146

2 - PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A SERRANA 4.101.535 1.148.429

3 - SANTELISA VALE BIOENERGIA S/A SERTÃOZINHO 4.286.391 1.200.189

4 –BONFIM USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E 

ÁLCOOL 

GUARIBA 4.218.351 1.181.138

5 -ANDRADE AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A PITANGUEIRAS 2.990.718 837.401

6 - CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E 

ALCOOL LTDA

LUÍS ANTÔNIO 3.416.251 956.550

7 - USINA BAZAN S/A. PONTAL 3.404.646 953.300

8 - USINA SANTO ANTONIO S/A SERTÃOZINHO 2.681.086 750.704

9 -VIRALCOOL AÇUCAR E ALCOOL LTDA PITANGUEIRAS 2.437.510 682.502

10 - USINA BELA VISTA S/A PONTAL 2.706.311 757.767

11 - PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA PITANGUEIRAS 2.330.875 652.645

12 - USINA SANTA ADÉLIA S/A JABOTICABAL 2.119.985 593.595

13 - USINA CAROLO S/A - AÇUCAR E ALCOOL PONTAL 2.405.686 673.592

14 - SANTA INÊS – SP IRMÃOS TONIELLO LTDA SERTÃOZINHO 690.113 193.231

15 - COIMBRA - SÃO CARLOS LDC BIOENERGIA 

S/A

JABOTICABAL 1.963.943 549.904

16 - NOVA UNIÃO S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL SERRANA 1.320.899 369.851

17 – IBIRÁ PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A SANTA ROSA DE 

VITERBO

1.217.494 340.898

18 - USINA SÃO FRANCISCO S/A SERTÃOZINHO 1.353.012 378.843

19 - CENTRAL ENERGÉTICA RIBEIRÃO PRETO, 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

RIBEIRÃO PRETO 670.015 187.604

20 –JARDEST SANTELISA VALE BIOENERGIA 

S/A

JARDINÓPOLIS 1.052.078 294.581

21 - DELOS DESTILARIA LOPES DA SILVA LTDA SERTÃOZINHO 357.311 100.047

22 - COMPANHIA ALBERTINA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL

SERTÃOZINHO 807.154 226.003
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POTENCIAL DE GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO SÃO JOSE RIO PRETO SÃO PAULO

USINAS MUNICÍPIO Safra de Cana (t) Bagaço de cana (t) 

1 - USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA ORINDIÚVA 4.522.233 1.266.225

2 - VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - AÇUCAR E ALCOOL ARIRANHA 4.117.162 1.152.805

3 - USINA COLOMBO S/A - AÇUCAR E ALCOOL ARIRANHA 4.908.472 1.374.372

4 - USINA CERRADINHO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A CATANDUVA 3.855.513 1.079.543

5 -COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. PLANALTO 3.356.868 939.923

6 - USINA COLOMBO S/A - AÇUCAR E ALCOOL PALESTINA 1.610.469 450.931

7 - USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL NOVO HORIZONTE 2.659.074 744.540

8 - CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZIVEL MONTE APRAZÍVEL 2.752.359 770.660

9 - USINA NOROESTE PAULISTA LTDA SEBASTIANÓPOLIS 3.042.233 851.825

10 - AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A JOSÉ BONIFÁCIO 3.280.372 918.504

11 - USINA TANABI LTDA. TANABI 1.265.470 354.331

12 - USINA CERRADINHO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A POTIRENDABA 3.092.524 865.906

13 - USINA SANTA ISABEL S/A NOVO HORIZONTE 2.361.702 661.276

14 -ALCOESTE DESTILARIA FERNANDÓPOLIS S/A FERNANDÓPOLIS 1.038.885 290.887

15 -USINA COLOMBRO S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL SANTA ALBERINA 869.443 234.444

16 - AGROINDUSTRIAL OESTE PAULISTA LTDA MONTE APRAZÍVEL 938.705 262.837

17 - USINA ITAJOBI LTDA - AÇUCAR E MARAPOAMA 1.325.259 371.072

18 - USINA GUARIROBA LTDA. PONTES GESTAL 1.584.090 443.545

19 - USINA OUROESTE - AÇÚCAR OUROESTE 1.556.671 435.867

20 - ANTÔNIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA UBARANA 1.101.001 308.280

21 - USINA SÃO DOMINGOS-AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A CATANDUVA 1.886.594 528.246

22 - USINA SANTA ISABEL S/A MENDONÇA 1.852.545 518.712

23 - ANTONIO RUETTE AGROINDUSTRIAL LTDA. PARAÍSO 2.199.100 615.748

24 - ONDA VERDE AGROCOMERCIAL ONDA VERDE 1.423.709 398.638

25 - MONÇÕES VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - AÇUCAR E MONÇÕES 2.050.877 574.245

26 - CBAA - SANAGRO COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR ICÉM 68.459 19.168
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REGIÃO SÃO JOSE RIO PRETO SÃO PAULO
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POTENCIAL DE GERAÇÃO BIOMASSA SETOR SUCROENERGÉTICO 

REGIÃO SOROCABA SÃO PAULO
USINAS MUNICÍPIO Safra de Cana 

(t) 

Bagaço de 

Cana (t) 

1 - SÃO MANOEL USINA AÇUCAREIRA 

S. MANOEL 

SÃO MANUEL 2.888.171 808.687

2 - DESTILARIA LONDRA LTDA ITAÍ 949.726 265.923

3 - AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE ITAPETININGA 1.463.616 409.812

4 - FURLAN II (AVARÉ) USINA 

AÇUCAREIRA FURLAN 

AVARÉ 870.680 243.790

5 - RIO PARDO (URP) USINA RIO 

PARDO S/A

AVARÉ 1.018.309 285.126

6 – S ANTA MARIAJ. PILON S/A 

AÇÚCAR E ÁLCOOL

CERQUILHO 1.425.783 399.219

7 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO IRACEMA 

LTDA

ITAÍ 761.683 213.271

8 - COMANCHE TATUÍ DESTILARIA DE 

ÁLCOOL SIMÕES

TATUÍ 536.588 150.244

9 -USINA SANTA ROSA LTDA BOITUVA 899.222 251.782

10 - IRACEMA – RIVERSUL INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO IRACEMA

RIVERSUL 400.000 112.000

11 - TGM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ÁLCOOL E AGUARDENTE 

CERQUEIRA 

CÉSAR

329.474 92.252

12– PEDERNEIRAS ZAMBIANCO 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

TIETÊ 668.631 187.216

13 - SANTA MARIA INDÚSTRIA DE 

AÇÚCAR, AGUARDENTE 

MANDURI 180.000 50.400

14 - ROSA S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO 

PRODUTOS AGRÍCOLAS

BOITUVA 193.000 54.040
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Segundo ABRAF aproximadamente 36% de toda a produção de

madeira são destinados à fabricação de celulose. A parcela da

produção destinada à serraria, produção de carvão vegetal

para siderurgia, painéis de madeira industrializada e

compensados representa 36,3 do total de madeira, e o restante

(26,3%) é destinado à produção de lenha e outros produtos

florestais.

POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BIOMASSA  POR INDÚSTRIA

SETOR PROCESSAMENTO DE MADEIRA  
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Produção 

Florestal 

Tora e Lenha

(m³)

Consumo de 

Toras

(m³)

Resíduo 

Floresta

l e 

Resíduo 

Industri

al  (%)

Produção 

Madeira e 

Compensa

dos (m³)

Perda 

Florestal, 

Industrial e 

Resíduo 

Industrial 

(m³)

Perda 

Florestal
205.010.01 5,29% 10.845.02

Madeira 

Serrada
70.200.000

42.163.00

0
28.037.000

MDF

Compensado
16.600.000 7.215.000 9.385.000

Serragem e 

Pó
122.159.59 22,00% 26.875.110

SUB-TOTAL 75.142.13

Lenha 82.850.41

Cálculo Total

Resíduo 

Florestal (m³)
10.845.029

Resíduo 

Processo 

Industrial (m³)

64.297.110

Lenha (m³) 82.850.417

Total (m³) 157.992.556
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR  FLORESTAL                                                                                   EXTRAÇÃO FLORESTAL E 

MADEIREIRA  
Desperdício Florestal. Os resíduos lenhosos representam madeira que foi produzida pela floresta, mas não foi retirada para ser consumida. Essa disponibilidade adicional de madeira a

partir dos resíduos lenhosos pode ser substancial. Na média ponderada de 5,29% do volume de madeira colhida. Ocupa-se mais mão-de-obra, mas recupera-se mais madeira e se

processa cada tipo de madeira de forma mais adequada e compatível às suas características. Ainda assim, existem perdas de madeira, pois a separação é difícil. As perdas de madeira

de difícil coleta ou recolhimento podem representar entre 0,5 a 1,5% do volume produzido. Quanto mais curtas as toras, mais cortes serão necessários. Gastamos mais energia e

perdemos mais madeira como serragem. Este processo envolve a produção de lenha. 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 a 1 m³ deixados no toco alto, já termos um rendimento de 1 a 1,5 m³ 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. Essas perdas somadas já foram computadas em alguns experimentos e correspondem a 0,1 a 0,15% da madeira total.

Perda no Corte e Extração Florestal. 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. Essa ampla faixa varia em função da qualidade da floresta, das especificações do diâmetro mínimo a colher, do equipamento usado na colheita e das

habilidades e cuidados dos operadores das máquinas. Na retirada 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 toretes é uma maneira ecoeficiente de se usar bem a

floresta plantada. Como expressar então a percentagem de resíduos florestais desperdiçados. O caso do corte das árvores na altura correta deixando toco baixo e reduzindo as perdas

de madeira É óbvio que a perda de madeira pode ser elevada se o corte das árvores for feito a uma altura acima da especificada. Afinal, essa é a parte da árvore que possui o maior

diâmetro. Quaisquer 5 centímetros a mais na altura do toco pode representar cerca de 0,3% de madeira deixada no campo e sem destinação para consumo. O caso da inadequada

colheita deixando tocos altos e exigindo a operação de rebaixamento de toco para facilitar a reforma do povoamento Tocos altíssimo podem significar perdas de 3 a 5% do volume das

árvores assim abatidas. Em casos de colheitas de florestas de segunda ou terceira rotação, se o manejo das brotações não foi adequado, fica muito difícil o corte da árvore na posição a

mais baixa possível.

Produção Florestal Tora e 

Lenha (m³)

Consumo de Toras

(m³)

Resíduo Florestal 

e Resíduo 

Industrial  (%)

Produção Madeira e 

Compensados (m³)

Perda Florestal, 

Industrial e Resíduo 

Industrial (m³)

Perda Florestal 205.010.012 5,29% 10.845.029
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GERAÇÃO BIOMASSA SETOR  FLORESTAL  E INDUSTRIAL                                                                              INDÚSTRIA 

MADEIRA SERRADA
Em geral, uma tora não produz mais que 59 ou 60% de madeira serrada. Pode-se calcular, a grosso modo, que a metade do volume do desperdício de uma serraria é serragem e a outra

metade madeira em forma de destopos e costaneiras, além de outros tipos de resíduos (ANUÁRIO BRASILEIRO DE ECONOMIA FLORESTAL), sendo que os motivos desta alta

porcentagem podem ser discriminados da seguinte maneira:

Pela mudança geométrica do produto. O diâmetro da tora e o seu grau de conicidade são fatores relativos à matéria-prima. A conicidade influi de tal maneira que o desdobro de uma

tora fortemente cônica pode duplicar o desperdício em relação ao de uma tora cilíndrica. Com relação ao diâmetro, no desdobro de toras de 20 polegadas, o desperdício pode ser 25%

inferior ao produzido quando é serrada uma tora de 8 polegadas, sendo que a diferença aumenta de modo proporcional.

Portanto, fatores como matéria-prima e do tipo de madeira, determinantes diretos, até certo ponto, do volume de desperdício, escapam ao controle da indústria madeireira, de modo

que muito pouco é o que esta pode fazer para reduzi-los (ANUÁRIO BRASILEIRO DE ECONOMIA FLORESTAL). Por falta de medidas de proteção das toras. Os pátios das serrarias são

lugares ideais para o início dos processos de geração de resíduos. Normalmente, as toras permanecem armazenadas por tempo suficiente para permitir o surgimento de rachas nos

topos ou ataque de insetos e fungos apodrecedores. Pela liberação de tensões durante o desdobro.

Durante o desdobro, em muitos casos, são liberadas tensões de crescimento que ainda persistem nas toras. Estas se manifestam na forma de gretas, rachaduras ou torcimentos das

peças serradas. Por este motivo, a madeira muitas vezes precisa ser reprocessada para se conseguir produtos em dimensões aceitáveis. Pela espessura do corte das serras. A espessura

ou calibre das serras influem significativamente no volume dos resíduos. As serras circulares provocam mais perdas que as de fita. Porém, estas cifras podem ser aumentadas

dramaticamente quando existem deficiências de manutenção, tanto das serras como dos componentes das máquinas. Na produção de madeira serrada o Brasil atingiu o patamar de

42.163.000 m³. Em consonância aos dados acima e contido no Anuário Brasileiro de Economia Florestal deve ter consumido para o processo industrial de madeira serrada o total

aproximado de de toras 70.200.000 m³ gerando um desperdício de 28.037.000 m³ (perda residual no processo de madeira serrada).

Consumo de Toras para o Processo 

Madeira Serrada
Produção Madeira Serrada Perda Processo (40%) (m³)

Madeira Serrada 70.200.000 m³ 42.163.000 m³ 28.037.000 m³ 
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Segundo os dados contido no boletim da Associação Brasileira das Indústrias de Madeira Processada Mecanicamente as perdas no processo de transformação da tora com casca em

lâminas verdes de pinus envolvem o descascamento da tora (14%), lâminas de refugo (28%) e rolete (14%). Numa avaliação em todo o processo temos desde a tora com Casca de 10

m³ passando para o processo de retirada de casca onde perde 1,4 m³ de casca. Passando para a fase de lâmina verde transforma em resíduo a lâmina refugo onde perde mais 2,4 m³ e

o rolete que consome mais 1,2 m³. Na fase da lâmina seca temos a perda ou transformação de resíduos no refino 0,6 m³ e na lâmina refugo 0,1m³. Na fase final de lâmina acabada

para o compensado lixado temos uma nova perda de 0,04 m³ no pó de lixa.

Portanto, no uso de uma tora com casca de pinus de 10 m³ temos na fase final do compensado lixado um produto com 3,76 m³ constituindo um fator elevado de perda no processo

produtivo de lâminas e compensados de pinus. Na produção de compensados o Brasil atingiu o patamar de 7.1215.000 m³. Em consonância aos dados acima (FAO 43,5%, perda

média de 56,5% equivalente a 0,565 m³ de resíduo) deve ter consumido para o processo industrial de compensados o total aproximado de toras 16.600.000 m³ gerando um

desperdício e resíduos de 9.385.000 m³ (perda residual no processo)

Lâminas de madeira e compensados. Este segmento é composto pelas empresas de laminação de madeira e fábrica de com- pensados. Segundo a FAO, para a fabricação de 1 m³ de

lâminas são necessários 1,9 m³ de toras de madeira, perfazendo um aproveitamento de 52,6%. Para cada m³ de compensado, considerando toda a cadeia produtiva deste segmento

industrial, necessita- se de 2,3 m³ de toras de madeira, o que resulta num aproveitamento de 43,5%.

Serrarias. As serrarias geram um grande volume de resíduos de madeira, considerando desde a tora no pátio da empresa até pranchas serradas, compensados ou laminados, estimado

entre 60% e 68% do volume de madeira bruta processada. A geração de resíduos depende de fatores de processo, além de a abundância de matéria- prima em determinadas regiões

contribuir para o baixo aproveitamento. Neste sentido, a utilização de serras adequadas pode auxiliar na minimização da geração de resíduo proveniente do processo.

.

Consumo de Toras para o Processo 

Compensados
Produção Compensados 2009 Brasil

Perda Processo e Resíduos 

(56,5%)

Painés e Compensados 16.600.000 m³ 7.215.000 m³ 9.385.000 m³ 

Produção  Florestal Resíduo Industrial Serragem e Pó
Resíduo Industrial Seeragem e 

Pó (m³)

Produção Industrial Madeira 122.159.595 m³ 22,00% 26.875.110 m³ 
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As fábricas de papel e celulose geram uma quantidade de resíduos de aproximadamente 48 t de resíduos para cada 100 t de celulose produzida, ou seja, produzem 48% de resíduo em

seu processo produtivo.

Os dados de produção de papel e celulose foram retirados do Relatório anual referente à produção de papel e celulose realizado pela Associação Brasileira de Celulose e Papel –

Bracelpa. Salienta-se que os dados disponibilizados referem-se apenas ao Brasil.

Desta forma, a geração de resíduo das indústrias de papel e celulose foi estimada em 10.916.640 t em todo o Brasil.

A produção de celulose gera vários tipos de resíduos orgânicos e inorgânicos. O preparo de madeira dá origem às cascas, enquanto o tratamento de águas residuárias gera lodo com

fibras, lodo biológico e uma fração inorgânica removida na decantação primária. Parte da fração orgânica, como cascas e demais resíduos da madeira (finos), pode ser utilizada para

recuperação de energia por meio da queima em caldeiras.

Principais resíduos da indústria madeireira e de papel e celulose 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 10% 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. Neste fator de

produção residual vamos utilizar o fator de 22,00% (pó e serragem) pois os refilo e destopo podem ser transformados em lenha. Todo processo de transformação da madeira gera

resíduos, em menor ou maior quantidade, sendo que somente 40 a 60% do volume total da tora é aproveitado de acordo com os dados na Organização das Nações Unidas para a

Alimentação e Agricultura – FAO.

.

Produção  Florestal Resíduo Industrial Serragem e Pó
Resíduo Industrial Seeragem e 

Pó

Produção Industrial Papel e Celulose 22,00% 10.916.640 t onelada



142

GERAÇÃO BIOMASSA SETOR  FLORESTAL E INDUSTRIAL                                                                               INDÚSTRIA 

MOVELEIRA  
Indústria Moveleira. A geração de resíduos é conseqüência direta da transformação da madeira maciça ou painéis de madeira reconstituída. De acordo com suas características

morfológicas podemos classificar os resíduos como cavacos (partículas com dimensões máximas de 50 x 20 mm, em geral provenientes do uso de picadores), maravalha (resíduo com

mais de 2,5 mm), serragem (partículas de madeira provenientes do uso de serras, com dimensões entre 0,5 a 2,5 mm), e por fim, o pó (resíduos menores que 0,5 mm). Considerando-se

as três principais etapas de processamento mecânico da madeira, são gerados subprodutos com variadas aplicações comerciais que podem ser assim resumidas:

1.Na primeira etapa de processamento são gerados: a serragem (partículas de madeira menores que 1 mm de diâmetro, provenientes do uso de serras), os cavacos ou chips (partículas

com dimensões máximas de 50 x 20 mm, em geral provenientes do uso de picadores), os cepilhos (peças de madeira com diferentes tamanhos; várias faces planas e dimensão

longitudinal mais de quatro vezes maior que as dimensões transversais) e as costaneiras (partes resultantes do desdobro primário dos fustes nas faces, onde se encontra a casca da

árvore, sempre com apenas uma das faces longitudinais plana).

2. Na segunda etapa de processamento são gerados: tocos de madeira e restos do processo de serragem, beneficiamento, carpintaria ou caixaria.

3. Na terceira etapa são gerados: resíduos como cavacos, serragem, maravalha e pó, bem como peças com defeitos.

Num panorama geral sobre a situação da produção mundial de produtos do processamento mecânico da madeira, desde a produção de toras até os resíduos. A indústria moveleira

brasileira é geradora de grandes volumes de subprodutos de madeira e nesse sentido vende resíduos de madeira, pratica algum sistema de classificação de resíduos (serragem, cavacos

e maravalha), estima a quantidade de resíduos gerados e usa vários tipos de armazenamento (cavaco e serragem verde/pátio, maravalha e serragem seco/silos). O destino final dos

resíduos é duplo: a) biomassa interna/vapor e, b) vendido para empresas de painéis reconstituídos para ser usado como biomassa e para produção de aglomerado e MDF. O custo de

transporte dos resíduos de madeira para sua disposição final é elevado caso seja usado para a geração de energia térmica, e baixo quando utilizado como matéria-prima .

Ao analisar a cadeia produtiva da madeira e o aproveitamento de resíduos conclui que somente a região Sul gerou cerca de 2,1 milhões de m3 de resíduos, enquanto a produção de

produtos sólidos de madeiras foi de 4,6 milhões de m3. 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.
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Os rejeitos urbanos líquidos consistem nos efluentes líquidos de origem doméstica e residencial. Já os rejeitos sólidos podem ser definidos como uma mistura heterogênea de materiais

descartados pelos setores comerciais e residenciais, tais como: plásticos, metais, vidros, madeiras, papéis e matéria orgânica, cuja combinação é vulgarmente chamada de lixo. Os

efluentes líquidos são descartados nas redes de esgoto e de lá seguem para as estações de tratamento. Após o tratamento nestas estações, uma massa orgânica é produzida,

vulgarmente chamada de lodo. O lodo proveniente de estações de tratamento de esgoto está sendo alvo de estudos e pesquisas, visando seu aproveitamento na geração de energia

elétrica através da rota tecnológica de digestão anaeróbica. O despejo dos efluentes líquidos sem tratamento diretamente no mar, em rios, em córregos e em lagoas, causa a poluição

destes recursos naturais. Com relação aos rejeitos sólidos urbanos existem três rotas tecnológicas mais aceitáveis pra o processamento desta biomassa, a biodigestão anaeróbica é a

que apresenta mais vantagens, pois além de um processo com maior rendimento energético, possui considerável capacidade de despoluir, permite valorizar um produto energético

(biogás) e ainda obter um fertilizante, cuja disponibilidade contribui com a rápida amortização dos custos da tecnologia instalada. O biodigestor é uma estrutura projetada e construída

de modo a produzir a situação mais favorável possível para que a degradação da biomassa seja realizada sem contado com o ar.

Este fato proporciona condições ideais para que certos tipos especializados de bactérias, altamente vorazes em se tratando de materiais orgânicos, passem a predominar no meio e,

com isso, provocar a degradação de forma acelerada. O biogás gerado a partir dos rejeitos sólidos possui a seguinte composição: metano (CH4): 60% a 70%, gás Carbônico (CO2): 30%

a 40% e traços de nitrogênio (N2), hidrogênio (H2) e gás sulfídrico (H2S). O poder calorífico do biogás está diretamente relacionado com a quantidade de metano existente na mistura

gasosa e varia de 5000 a 7000 Kcal/m³. Se submetido a processo de purificação, pode gerar um valor de até 12000 Kcal/m³. O metano é um gás incolor e altamente combustível, não

produz fuligem e seu índice de poluição atmosférico é inferior ao do butano, presente no gás de cozinha. No Brasil são geradas 169.659 toneladas de lixo por dia, resultando em uma

produção de 61,92 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos. Grande parte destes resíduos se localiza em lugares dispersos ou em pequenos aterros sanitários,

inviabilizando a instalação de uma planta geradora. Por esse motivo, a título de exemplo, é considerado um fator de aproveitamento de 40%, sendo assim consideradas 24,77 milhões

de toneladas de resíduos sólidos urbanos.

Com este quantitativo, considerando o poder calorífico médio do biogás como 5000 Kcal/m³ e adotando-se uma produção média de biogás de 0,15 m³/Kg de rejeito, tem-se o

equivalente de 1,86 milhões de tep e 21,60 TWh que poderiam ser aproveitados. No que diz respeito aos rejeitos urbanos líquidos, são produzidos 32 milhões de metros cúbicos de

águas residuais por dia no Brasil.

Deste total, apenas 14 milhões são coletados e somente 4,8 milhões de metros cúbicos de esgoto são tratados, volume que corresponde a apenas 15% do total produzido; o serviço é

estendido a apenas 44% das famílias brasileiras. O restante é descartado de forma indiscriminada nos rios. Visando ilustrar o potencial energético deste resíduo, aplicando-se um fator

de aproveitamento de 40% sobre o montante de esgoto tratado, resultando numa produção aproveitável de 1,92 milhões de metros cúbicos. Levando-se em consideração a relação de

uma produção média de biogás de 0,15 m³/Kg e o poder calorífico do biogás de 5000 Kcal/m³, tem-se a equivalência de 0,960 mil tep e 0,01 TWh que poderiam ser aproveitados
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Presidência da República Secretaria de Assuntos Estratégicos

Grupo de Trabalho Interministerial para a formulação da Política Nacional

de Florestas Plantadas

Diretrizes para a estruturação de uma Política Nacional de Florestas Plantadas. O setor florestal pode vir a ser uma atividade estratégica para o desenvolvimento do Brasil, tanto no

campo agro-industrial, quanto no energético, seja para suprimento do mercado interno, seja para a exportação. A realização do potencial florestal do País em breve prazo, aproveitando

recursos que nenhuma outra nação dispõe (terras, recursos hídricos, recursos humanos, insolação e tecnologia) com tal abundância, constituirá uma alavanca para o desenvolvimento

nacional equivalente ao que hoje representam, por exemplo, os complexos soja e cana-de-açúcar. Ademais, isso contribuirá positivamente para a questão ambiental nacional e mundial

sob diversos aspectos: menores emissões líquidas de GEE, maior proteção de recursos hídricos e de solos, menor pressão sobre florestas nativas, hoje exploradas clandestinamente.

Em síntese, o Brasil pode ampliar sua área de florestas plantadas dos atuais 7 milhões de ha (eucalipto, pinus e outras espécies plantadas) para cerca de 15 a 16 milhões, em 10 anos,

o que demandaria investimentos da ordem de R$ 40 bilhões (ou aproximadamente US$ 20 bilhões) e geraria cerca de 200 mil empregos no meio rural. Em paralelo, será necessário o

desenvolvimento dos diversos segmentos da indústria consumidora de madeira (toras industriais e madeira serrada, painéis de madeira, celulose e papel e bioenergia da madeira), o

que poderia representar investimentos da ordem de US$ 80 bilhões, até 2020, e a geração de estimados mais 800.000 empregos, nos meios urbano e rural, naquele horizonte de

tempo. Além disso, os produtos de origem florestal podem triplicar sua contribuição atual para a pauta de exportação, saltando dos atuais cerca de US$ 7 bilhões (3,2% do comércio

mundial), para algo em torno de US$ 20 a 25 bilhões (aproximadamente 10% do comércio mundial atual).

Potencial brasileiro para Florestas Plantadas. Além da intensa insolação e da abundância de recursos hídricos, considera-se uma vantagem brasileira a grande quantidade de terras que

já está disponível para o plantio de florestas e às quais serão agregados milhões de hectares nos próximos 20 anos, pelo aumento da produtividade agropecuária. Com efeito, dos 851

milhões de ha do território nacional, 320 milhões estão antropizados (38%). Ou seja, mais de 3/5 das terras do País (62%) estão preservadas .

Os elevados índices de produtividade das florestas plantadas no Brasil decorrem tanto de nossas vantagens comparativas naturais, como também do esforço da Embrapa, das

universidades e das empresas privadas para o desenvolvimento de tecnologias florestais adequadas aos biomas brasileiros. O Brasil produz eucalipto com produtividade de 287

m3/ha, ao final de 7 anos, enquanto na Suécia, para obter essa mesma produção seriam necessários 10,2 ha.

São esses diferenciais significativos de produtividade agrícola que justificam a presença de destaque do Brasil no mercado internacional de celulose, tendo em vista que aqui se

desenvolveu, nos últimos 40 anos, uma competitiva indústria desse produto intermediário, de grande peso na pauta de exportações do Brasil.
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As estimativas do Instituto Nacional de Eficiência Energética e da SAE/PR indicam que o consumo de bioenergia da madeira poderá triplicar em menos de 20 anos, alcançando 70

milhões de tep até 2020 e 90 milhões de tep por volta de 2025, se for efetivada a política pública já vigente de intensificação da produção de aço-verde e formulada uma política efetiva

de introdução da queima de biomassa de madeira produzida de forma sustentável na geração de eletricidade, especialmente em sistemas isolados, substituindo o diesel e o óleo

combustível, em particular na Amazônia.

Se a política energética brasileira for orientada no sentido de dar maior ênfase à participação de energias renováveis na matriz energética do país, aumentando a meta de 48%, prevista

para 2020/2022, para algo acima de 50% a bioenergia da madeira (carvão vegetal+lenha+geração elétrica) é a estratégia que melhor aproveita fatores de produção abundantes no

Brasil ─ terra, água e mão de obra ─, além de favorecer a geração elétrica distribuída no território e ser praticamente neutra em matéria de emissão de gases do efeito estufa.

De acordo com a EPE-Empresa de Pesquisa Energética, o Brasil possui, hoje, apenas 35 usinas termelétricas queimando resíduos de madeira e com potência instalada de tão somente

302 mil MW, havendo mais três plantas em construção (+40 mil MW) e oito projetos outorgados (+70 mil MW). A maior parte dessas plantas de geração está na Região Sul, havendo

apenas 10 na Amazônia Legal

Por outro lado, vale lembrar ainda que, com o recrudescimento dos desequilíbrios ambientais e as preocupações crescentes com as mudanças climáticas, a expansão e proteção das

florestas (naturais, regeneradas, plantadas etc) ganharam, assim como a indústria de base florestal, nova importância no contexto político internacional. Em sentido contrário, o

emprego dos combustíveis fósseis tende a sofrer maiores restrições no futuro.

Por tudo isso, o plantio de florestas no Brasil será estratégico, seja para: a captura de CO2, a preservação da biodiversidade, a prestação de serviços ambientais remunerados (REDD,

REDD+), através da preservação dos estoques de carbono fixo representados pelas florestas naturais existentes; seja ainda para: a geração de créditos de carbono, captação de

recursos internacionais para financiamento de projetos (MDL), proteção dos mananciais e produção de matéria prima para um setor industrial ainda pouco desenvolvido, além de

produção de um insumo energético “limpo”; seja, finalmente, como fator gerador de investimentos, emprego e renda e de ocupação racional do território.

Na próxima década, estão programados no Brasil vários projetos de produção de celulose, aglomerados, painéis de madeira reconstituída (MDF/MDP), carvão vegetal e pellets de

madeira para geração de energia, que deverão induzir um aumento da área de florestas plantadas. De acordo com o BNDES/AIB/DEPACEL, o valor dos investimentos previstos até 2020

é da ordem de US$ 40 bilhões, somente no que se refere aos segmentos de papel, celulose e painéis de madeira.
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Vantagens comparativas e competitivas. A Embrapa, outras instituições de pesquisa agropecuária, algumas universidades e empresas privadas do setor florestal têm investido bastante

em pesquisa, desenvolvimento e inovação em silvicultura, para o aproveitamento da biomassa e para aumentar a produtividade das florestas.

Outra preocupação constante é com a redução dos custos de produção, bem como com a sustentabilidade do negócio florestal, condições essenciais para sua competitividade

sistêmica. As inovações geradas pela P&D tornaram algumas empresas brasileiras referências mundiais em matéria de eficiência produtiva na cadeia da celulose.

As principais vantagens comparativas do setor florestal brasileiro são:

condições edafo-climáticas favoráveis ao cultivo florestal vis-à-vis outros países, resultando naturalmente em altas produtividades nas plantações;

grande extensão de áreas degradadas no País com vocação para projetos de reflorestamento, o que não ocorre em outros países grandes produtores;

grande extensão de áreas com florestas nativas, passíveis de serem exploradas mediante planos de manejo sustentável;

ciclos de rotação curtos para as principais espécies, em torno de sete anos, favorecendo o fluxo de caixa dos projetos de reflorestamento no Brasil.

Dentre as principais vantagens competitivas do setor florestal brasileiro, pode-se destacar:

• existência de um estoque florestal plantado com diferentes idades, espécies e localizações;

• custos relativamente baixos, tanto de formação florestal, quanto de operações florestais;

• regimes de manejo criados especificamente para potencialização da produtividade, considerando localidade, espécies, condições edafo-climáticas, entre outros;

• custos de mão-de-obra baixos se comparados aos de outros países grandes produtores, exceto a China;

• vários polos florestais já estabelecidos, incluindo indústrias de base florestal e mercados regionais de madeira organizados;

• gestão profissional do negócio de base florestal;

• mercado consumidor interno em processo de expansão e diversificação.
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Biomassa para Fins Energéticos. O Brasil já consome biomassa da madeira em quantidades apreciáveis (11,7% do total do consumo aparente de energia do País), principalmente sob a

forma de carvão vegetal, para fins siderúrgicos e metalúrgicos, da lenha para uso domiciliar e industrial e, de forma incipiente, resíduos de madeira (cavaco, pó, lenha, lixívia etc.) para a

geração de energia elétrica. As perspectivas futuras de ampliação do consumo de biomassa da madeira para fins energéticos, no entanto, são extremamente favoráveis, se superadas

certas barreiras. A instituição de um novo modelo para o setor elétrico e a consagração de figuras como autoprodutor (APE) e produtor independente de energia (PIE), como também a

busca por uma matriz energética mais diversificada e sustentável ambientalmente possibilitou que a biomassa pudesse participar no cenário energético brasileiro de forma crescente,

especialmente no que diz respeito ao bagaço de cana (cerca de 50 milhões de toneladas de bagaço foram queimadas para produzir eletricidade em 2016.

O uso de biomassa para a produção de energia elétrica vem sendo normatizado por meio de Resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e por normas baixadas pelo

Poder Concedente. De forma geral, verificou-se em levantamento realizado pelo IPEA junto às bases de dados da ANEEL que, por enquanto, não há um tratamento diferenciado e

particularizado para cada tipo específico de biomassa, sendo tratados em conjunto: bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, lenha, resíduos madeireiros, carvão vegetal, capim

elefante, entre outros biocombustíveis.

As regras dos leilões favorecem os geradores que podem oferecer: i) maior quantidade e segurança na entrega da energia ofertada; ii) presença das unidades de geração em regiões com

grande demanda por energia; iii) desfrutar de uma cadeia de produção estruturada, o que privilegia o bagaço e a biomassa florestal, por ser subproduto por parte de grandes empresas

organizadas.. De acordo com a EPE-Empresa de Pesquisa Energética, hoje, o Brasil tem somente 35 usinas termelétricas que queimam resíduos de madeira (pó, cavacos, lixívia, lenha

etc.), com potência instalada de apenas 302 MW, em geral para fornecimento de eletricidade à própria indústria que a gera (6 autoprodutores de energia) ou para a venda de energia à

rede (10 produtores independentes).

Perspectivas de expansão da produção de florestas plantadas. As projeções da área de floresta plantada a partir de análises que consideraram: (i) a evolução histórica dos plantios e

desenvolvimentos em P&D&I nos últimos anos; (ii) projetos de expansão florestal anunciadas na mídia; (iii) necessidades de áreas plantadas para suprir o aumento da demanda interna

e externa dos derivados de madeira; (iv) perspectivas regionais e outros.

A estimativa de um total de 12 milhões de ha de florestas plantadas está associada à hipótese conservadora de que nada será feito para aperfeiçoar as instituições (legislação,

incentivos creditícios, ações dos órgãos governamentais, regras informais) e melhorar a infraestrutura logística para o escoamento da produção, inclusive para a exportação.Uma

proposta para implementação pelo Governo Federal, pelos Estados e Municípios deverá permitir que a demanda industrial e energética de madeira, doméstica e internacional, induza o

plantio de novas florestas ao ritmo médio de 900.000 a 1 milhão de ha/ano. Nesse caso, a extensão das florestas plantadas alcançaria 15 a 16 milhões de ha em 2020, isto é, cerca de

3 a 4 milhões de há.



Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas. O

Decreto Nº 8.375, de 11 de dezembro de 2017, instituiu a

Política Agrícola para Florestas Plantadas, e definiu o

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

como responsável pela elaboração do Plano Nacional de

Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNDF), com horizonte

de dez anos.

O PNDF deverá conter um diagnóstico da situação do setor de

florestas plantadas, incluindo seu inventário florestal; uma

proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e

macroeconômicas; e metas de produção florestal e ações para

seu alcance.

Meta. Expandir de 7,6 milhões de ha para 10,6 milhões de ha a

área coberta por florestas plantadas no período 2018-2025.

Metas parciais. Aumentar o consumo doméstico de toras e

madeira serrada, sendo que esta última pode alcançar

50.000.000 de m3/ano, principalmente para uso na produção

de 200.000 habitações de madeira/ano.

Aumentar o consumo de móveis de madeira, porquanto a maior

parte da população brasileira não tem mobiliário adequado em

casa. Até 2025, a indústria de móveis poderá produzir 600

milhões de peças, de especial para as classes populares (e

exportando pelo menos US$ 3 bilhões/ano).

Aumentar de 6 para 10 milhões de t/ano o consumo doméstico de celulose (50 a 60% do que é

produzido hoje no País é exportado, no valor de US$ 4,8 bilhões);

Aumentar de 4,8 para cerca 10 milhões de t/ano a produção de papel para embalagem, e o

consumo aparente de 4,2 para 8 milhões de t/ano, mediante medidas ambientais para estimular o

emprego de embalagens de material reciclável e biodegradável em substituição aos materiais

plásticos não biodegradáveis;

Elevar a produção sustentável e o consumo de carvão vegetal, de cerca de 22 para 60 milhões de

m3 até 2025, a de biomassa de madeira para geração elétrica na Região Amazônica para 3 milhões

de t/ano, e a de pellets e briquetes, para exportação e consumo doméstico, para 3 milhões de

t/ano.

POTENCIAL BIOMASSA 

ENERGÉTICA

TENDÊNCIAS ESPERADAS PARA ALTERAÇÕES DE VOLUME DE BIOMASSA 



CUSTOS DA BIOMASSA FLORESTAL NO 

BRASIL 150



151

CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL 

Preço Médio da madeira no Brasil . Fonte de pesquisa MDIC

Preço Médio Madeira Brasil RS/ton

44.01 - Cavaco / Serragem / Resíduos 105,55

44.02 - Carvão Vegetal 632,44

44.03 - Madeira em Bruto 362,90

44.04 - Arcos, estacas, etc 353,32

44.06 - Dormentes, postes 588,46

44.07 - Madeira serrada / cortada 591,06

44.08 - Folhas de madeira 1.671,72

44.09 - Madeira Perfilada 1.720,13

44.10 - Painéis de madeira 509,55

44.11 - Painéis de fibra 487,82

44.12 - Madeira compensada 756,82

44.13 - Madeira em blocos, pranchas 10.092,11

44.14 - Molduras de madeira 1.686,38

44.15 - Caixotes, caixas, pallets 701,89

44.16 - Barris, cubos, dornas 19.117,19

44.17 - Armações, cubas, formas, ferramentas 1.831,00

44.18 - Janelas, portas, armações 1.821,36

44.19 - Artefatos de madeira para mesa 5.118,36

44.20 - Estatuetas, objetos, artigos 4.441,21

44.21 - Cabides, obras em madeira, outras obras 672,39

47 - Pastas de madeira ou materiais fibrosas celulosicas, etc 581,99

48 - Papel e Cartão, Obras de Pasta de Celulose de Papel, etc. 1.132,73

Fonte: MDIC
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL 

Preço Médio da madeira no Brasil . Fonte de pesquisa ITTO

Fonte: MDIC

Toras
Pátio da fábrica - Mercado interno R$ por m³
Guariuba 87
Ipê 178
Jatoba 131
Mescla (virola branca) 95

Madeira Serrada

Porto Belém/Paranaguá, FOB R$ por m³

Mercado Asiático (verde)

Angelim pedra 692

Guariuba 298

Mandioqueira 260

Cambará KD 554

Jatobá Verde (revestido) 945

Pinus (AD) 216

Mercado Interno (Verde) R$ por m³

Fábricas da Região Norte (na fábrica)
Ipê 903

Jatobá 682

Fábricas da Região Sul (na fábrica)
Eucalipto (AD) 230

Pinus (KD) 1ª série 276
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL 

Preço Médio da madeira no Brasil . Fonte de pesquisa ITTO

Fonte: MDIC

Laminado
Laminado, FOB (Porto Belém/Paranaguá) R$ por m³
Pinus laminado (C/D) 261
Virola Branca 2,5mm 350
Laminado torneado, mercado interno R$ por m³
(preço na fábrica - Região Norte) Face Core
Virola Branca 302 252

Compensado

FOB R$ por m³

Virola Branca(Mercado norte-americano)
5.2 mm OV2 (MR) 455
15 mm BB/CC (MR) 401

Virola Branca (Mercado caribenho)
4 mm BB/CC (MR) 554
12 mm BB/CC (MR) 426

Pinus - Mercado europeu, FOB R$ por m³
9 mm C/CC (WBP) 307
15 mm C/CC (WBP) 288

Outros Painéis

Portos Belém/Paranaguá, FOB R$ por m³

Sarreafado de Pinus 18 mm 5 lâminas (B/C) 316

Preços do Mercado Interno, na Fábrica, Região 
Sul

Sarrafeado de Virola Branca face 15 mm 659
Aglomerado 15 mm 442
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL Fonte: MDIC

Local Valor Período Fonte

Carvão - Plantadas

Belo Horizonte (MG) 95,6 R$/mdc 06/2018 AMS*

Divinópolis (MG) 104 R$/mdc 06/2018 AMS*

Estado da Bahia 90 R$/mdc 04/2018 AMS*

Estado do Espírito Santo 96 R$/mdc 06/2018 AMS*

Estado do Rio de Janeiro 105 R$/mdc 05/2018 AMS*

Norte de Minas (MG) 103 R$/mdc 06/2018 AMS*

Sete Lagoas (MG) 105,2 R$/mdc 05/2018 AMS*

Vale do Aço (MG) 90 R$/mdc 10/2017 AMS*

Vale do Jequitinhha e Mucuri 80 R$/mdc 05/2018 EMATER - MG

Vertentes (MG) 105 R$/mdc 05/2018 AMS*
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL 

Madeira em Pé

Eucalipto p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm

Zona da Mata Mineira 25 R$/m³ 04/2018

Vale do Jequitinhonha 20 R$/st 04/2018 EMATER - MG
Triângulo Mineiro 36 R$/st 05/2018 EMATER - MG
Sul/ Sudoeste 28,5 R$/st 12/2017 EMATER - MG

Eucalipto p/ Torete - 15 a 30cm

Zona da Mata Mineira 40 R$/m³ 04/2018

Vale do Jequitinhonha 80 R$/st 05/2018 EMATER - MG
Triângulo Mineiro 42 R$/st 05/2018 EMATER - MG
Sul/Sudoeste 49 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Eucalipto p/ Serraria - acima de 30cm

Zona da Mata Mineira 170 R$/m³ 04/2018

Vale do Jequitinhonha 75 R$/st 05/2018 EMATER - MG
Sul/Sudoeste 105 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Pinus p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm

Zona da Mata Mineira 15 R$/st 05/2018

Triângulo Mineiro 40 R$/st 03/2018 EMATER - MG
Sul/ Sudoeste 25 R$/st 12/2017 EMATER - MG

Pinus p/ Torete - 15 a 30cm

Zona da Mata Mineira 35 R$/st 05/2018

Triângulo Mineiro 48 R$/st 12/2017 EMATER - MG
Sul/Sudoeste 37 R$/st 12/2017 EMATER - MG

Pinus p/ Serraria - acima de 30cm

Zona da Mata Mineira 130 R$/m³ 05/2018

Sul/Sudoeste 55 R$/st 04/2018 EMATER - MG
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL 

Madeira Cortada e Empilhada

Eucalipto p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm

Zona da Mata Mineira 32 R$/st 04/2018

Vale do Jequitinhonha 30 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Sul/Sudoeste 39 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Campo das Vertentes 61 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Eucalipto p/ Torete - 15 a 30cm

Zona da Mata Mineira 50 R$/st 05/2018

Vale do Jequitinhonha 120 R$/st 05/2018 EMATER - MG

Campo das Vertentes 79 R$/st 05/2018 EMATER - MG

Eucalipto p/ Serraria - acima de 30cm

Zona da Mata Mineira 200 R$/m³ 04/2018

Vale do Jequitinhonha 160 R$/st 05/2018 EMATER - MG

Triângulo Mineiro 81 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Sul/Sudoeste 135 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Campo das Vertentes 110 R$/st 04/2018 EMATER - MG

Pinus p/ Carvão/Lenha - abaixo de 15cm

Zona da Mata Mineira 27 R$/st 05/2018

Sul/Sudoeste 32 R$/st 12/2017 EMATER - MG

Pinus p/ Torete - 15 a 30cm

Zona da Mata Mineira 40 R$/st 02/2018

Sul/Sudoeste 55 R$/st 12/2017 EMATER - MG

Pinus p/ Serraria - acima de 30cm

Zona da Mata Mineira 150 R$/m³ 05/2018

Triângulo Mineiro 78 R$/st 12/2017 EMATER - MG
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL EUCALYPTUS NO BRASIL 

De acordo com o Ministério da Agricultura (2017), o eucalipto ocupa cerca de 4 milhões de hectares no Brasil e, Minas Gerais, é o estado que tem a maior área plantada. O eucalipto

pode ser usado para diversos fins, entre elas, na produção de óleos essenciais; produtos apícolas, celulose e papel, madeira serrada, postes e moirões, laminados, painéis, carvão e

lenha. Dada esta diversidade de usos o eucalipto pode ser mais uma fonte de renda da propriedade rural. Em termos de renda, o Eucalipto é hoje a madeira mais rentável entre as

espécies florestais cultivadas no Brasil. Sua cultura não exige um preparo de solo intensivo e, com exceção das formigas, os ataques de pragas são relativamente moderados. A seguir

estão algumas cotações que o produtor pode estar vendendo a sua madeira de eucalipto, para os usos de energia, tratamento, celulose, carvão e painéis.

Verifica-se que o valor pago à madeira destinada à serraria é praticamente o dobro das demais. Isso ocorre porque a madeira para serraria deve ter maiores diâmetros, ou seja, árvores

mais velhas. Assim, apesar do melhor preço, o produtor deve levar em consideração o maior tempo de produção. Com isso, uma boa estratégia é adotar regimes de desbastes, retirando

inicialmente parte das árvores para tratamento e energia (carvão ou lenha) deixando a porção final para Serraria.

Outro setor importante no pais, que utiliza, principalmente o eucalipto, é o de celulose e papel. Ao analisar especificamente esse setor, segundo dados do Centro de Inteligência em

Floresta, de janeiro a abril deste ano, as exportações brasileiras aumentaram em termos de quantidade e valor, em relação ao mesmo período de 2016. As exportações de celulose

somaram 3,4 milhões de toneladas e US$1.677, 4 milhões. Já as exportações de papel foram de 641,8 milhões de toneladas e US$656,3 milhões, correspondendo um acréscimo de 8%

e 5,7%, em termos de quantidade e valor exportado de celulose, respectivamente. No caso do papel, as exportações aumentaram 3,6% em termos de valor exportado e apresentaram-se

estáveis em termos de quantidade exportada. Isso demonstra que nas regiões próximas à essas indústrias, os plantios florestais deverão continuar a ser demandados e as parcerias com

os produtores florestais expandidas.

Já o mercado de carvão vegetal em Minas Gerais, que também utiliza basicamente o eucalipto, observou-se, para o mês de abril de 2017, preços médios em torno de R$560/tonelada

(R$ 106,15/m3) para o produto originário de floresta plantada (SINDIFER).

No que se refere ao setor de madeira processada (painéis e serrada) em abril de 2017, as exportações de madeira e derivados foram de US$181,8 milhões, representando uma alta de

2,2% em relação a março. Já as importações, em abril de 2017, foram de US$12,1 milhões e também tiveram uma alta de 3,6% em relação ao mês anterior. Portanto, o saldo na

balança comercial teve uma alta de 2,1% em relação ao mês anterior, alcançando US$169,6 milhões em abril deste ano.

Outro setor no qual o eucalipto é bastante demandado é o de painéis. O Brasil, em 2012, produziu 10.164.022 m3 de painéis de madeira (FAO, 2016).
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CUSTO FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL EUCALYPTUS NO BRASIL 

O setor de Painéis atende diretamente a fabricação de móveis no Brasil. A indústria moveleria exportou em 2017, US$36 milhões em móveis. Os Compensados e as chapas de fibras

foram responsáveis por cerca de 90% do total das exportações.

O mercado interno de móveis é abastecido, principalmente, por aglomerado e MDF, pois tem menor custo se comparados às peças de madeira maciça ou serrada. Consequentemente, o

aumento da produção de móveis de painéis de madeira reconstituída contribuiu para o aumento crescente das indústrias produtoras deste tipo de material.

No Brasil, uma nova fábrica de painel de madeira reconstituída típica e sem linha de revestimento tem capacidade entre 350 mil e 500 mil m³/ano e demanda investimentos de cerca de

R$ 250-350 milhões, mas existem projetos de fábricas de até um milhão de m³/ano e linhas de revestimento agregadas. Para uma fábrica de 500 mil m³/ano, alimentada com

eucalipto, com incremento médio anual (IMA) de 40 m³/ha ano e idade de corte de sete anos, estima-se necessidade de área mínima de floresta plantada entre 15 mil e 20 mil ha.

A rentabilidade dos produtos madeireiros de plantações florestais também está ligada ao mercado consumidor, pois um custo a ser considerado é o transporte da madeira que implica

em grande parte do custo da produção final. De forma geral, quanto maior a distância a ser percorrida menor o lucro do produtor. Por isso, a importância de verificar se há compradores

antes de iniciar a produção. Apesar desse ponto, um fator positivo do setor de madeireiro é, se por caso o mercado não estiver pagando um valor satisfatório, o produtor pode optar por

estocar seu produto, mantendo assim uma poupança verde em sua propriedade.

Embora o mercado florestal muitas vezes passe por flutuações, fazendo com que sejam, responsáveis por quedas pontuais na produção, espera-se um futuro muito promissor na

produção de eucalipto, pois existe uma série de fatores econômicos, técnicos e mercadológicos favoráveis à sua expansão no Brasil. Podemos ressaltar o fato do setor enfrentar

problema relacionado à oferta e demanda de madeira e o mercado está se tornando mais competitivo, favorecendo a inserção do pequeno e médio produtor.

Entendendo que os produtores rurais brasileiros estão se interessando pela cultura florestal cada vez mais, o governo vem ampliado as linhas de crédito para atendimento das

necessidades das atividades florestais e de produção de madeira e seus derivados, principalmente para pequenos produtores florestais, que podem contar com o crédito rural, uma

linha de crédito com condições facilitadas para o produtor. Entretanto, ainda falta que essa informação chegue de forma mais direta ao produtor no campo.

Contribuição técnica: Universidade Federal de Viçosa



TECNOLOGIA  DE  APROVEITAMENTO  DA  BIOMASSA



As três principais rotas tecnológicas de conversão da biomassa energética disponíveis são: a)

Conversão termoquímica: que inclui a combustão direta, a gaseificação e a pirólise; b) Conversão

bioquímica: que inclui a digestão anaeróbica, a fermentação/destilação e a hidrólise; c) Conversão

físico-química: que inclui a compressão, extração e esterificação.

Conversão termoquímica. Utilizando os conceitos contido no Plano Nacional de Energia

2030/Ministério de Minas e Energia com a colaboração Empresa de Pesquisa Energética, a

biomassa é usada para fins energéticos, a energia “quimicamente armazenada” é convertida em

calor por meio da combustão, que configura a conversão termoquímica. Uma variedade larga de

tecnologias capazes de converter a biomassa em energia está disponível através da via

termoquímica, e sua diferenciação está associada à quantidade de oxigênio que é fornecido ao

processo, tendo como referência o valor do coeficiente estequiométrico, resultando nas vias de

combustão direta, pirólise e gaseificação. Todos estes processos são baseados em: 1.

Decomposição térmica da carga combustível primária, e então; 2. Combustão dos produtos

resultantes da decomposição. No caso da combustão direta, as etapas 1 e 2 ocorrem no mesmo

reator, enquanto na gaseificação e na pirólise elas ocorrem em espaços fisicamente separados. A

vantagem mais importante desta separação espacial é a possibilidade de aplicar os “produtos”

dos processos em máquinas térmicas de combustão interna, como os motores de combustão

interna e as turbinas a gás, que requerem combustíveis líquidos ou gasosos, e proporcionam

eficiências na geração elétrica mais elevadas.

Existem diversas rotas tecnológicas para a utilização da biomassa com a finalidade de se produzir

energia elétrica, contudo, todas envolvem a transformação da biomassa, por meio de processos

termoquímicos, bioquímicos e físico-químicos, em um produto intermediário, que por fim, será usado

na geração de eletricidade. A biomassa pode ser convertida em diferentes tipos de bicombustíveis

que são transformados em energia térmica, mecânica ou elétrica. Após a conversão física, físico-

química e biológica, pode-se obter biocombustíveis sólidos, líquido e gasosos.

Os bicombustíveis líquido são resultado dos produtos líquido originários das “culturas energéticas”,

das quais se extraem os óleos vegetais, das gorduras animais ou das micro-algas. Estes óleos podem

ser usados na sua forma natural ou como bicombustíveis, após a submissão a diferentes processos

de transformação. Como exemplos pode-se identificar o biodiesel, o bioetanol ou o metanol. O

biodiesel e quimicamente semelhante a gasolina e possui um poder calorífico menor, que e

compensado por um maior número de cetano, o que resulta numa combustão mais eficiente. Este

pode ser obtido por extração em compressão, sendo que o processo mais comum designa-se por

estratificação, que resulta da reação química entre um óleo vegetal, ou uma gordura animal, e um

álcool simples, na presença de um catalisador. O metanol resulta, de um processo termoquímico,

nomeadamente da síntese do gás natural ou da gaseificação da madeira.

Os biocombustíveis gasosos resultam da conversão biológica da biomassa, por processos como a

fermentação e a digestão anaeróbia. Estes podem ser obtidos a partir da fração orgânica dos

resíduos sólidos urbanos (RSU), dos resíduos e efluentes industriais (facilmente biodegradáveis) e

dos resíduos de animais. Em geral este processo e realizado em digestores, ou seja câmaras de

fermentação fechadas e vedadas.

O biogás pode ser utilizado para produção de calor e/ou eletricidade. Os biocombustíveis sólidos

englobam todos os produtos e resíduos provenientes da agricultura e silvicultura, bem como a fração

biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. São exemplo de subprodutos a lenha, a biomassa,

os pellets e os briquetes. Para a conversão dos biocombustíveis sólidos, em energia elétrica,

mecânica e térmica, existem vários processos.

Conversão Energética da Biomassa Uma miríade de tecnologias de conversão energética da

biomassa está disponível, e resultam em uma também ampla variedade de produtos energéticos,

nos três estados físicos (sólido, líquido e gasoso), para geração de calor, energia elétrica e

combustíveis para o transporte. Utilizaremos os conceitos contido no Plano Nacional de Energia

2030/Ministério de Minas e Energia com a colaboração Empresa de Pesquisa Energética

TECNOLOGIA DE CONVERSÃO DE BIOMASSA EM ENERGIA



Digestão anaeróbica. É o processo que utilizando resíduos orgânicos diversos produz metano (CH4) como gás

combustível, e se realiza em biodigestores, uma tecnologia madura e bem estabelecida, onde a degradação

natural da matéria orgânica, tal como a biomassa, se efetua por populações bacterianas na ausência do

oxigênio, produzindo biogás, uma mistura de metano (CH4) e de dióxido de carbono (CO2), sendo que a

concentração volumétrica de metano varia entre 40-75%, em função do tipo de matéria orgânica processada.

Conversão físico-química. A via de conversão físico-química da biomassa é aquela que utiliza técnicas de

compressão e extração de óleos vegetais de oleaginosas para posterior modificação química através do

processo de óleos através da esterificação. Os óleos vegetais esterificados podem ser utilizados em motores a

combustão interna, pois adaptam as propriedades do combustível às exigências dos motores de ciclo diesel.

Este processo, na presença de um álcool e de um catalisador (geralmente hidróxido de sódio aquoso ou

hidróxido de potássio), elimina glicerinas.

Conversão termoquímica de combustíveis sólidos. Existe uma grande variedade de biomassa sólida combustível

empregável como fonte de geração termelétrica, seja na forma de madeira, ou na de resíduos sólidos de

processamento agrícola ou industrial (bagaço de cana, cascas de árvores, licor negro, resíduos agrícolas, lixo

urbano), sendo seu principal emprego em sistemas de geração de vapor industrial ou de co-geração. Embora o

emprego de biomassa sólida combustível para geração termelétrica seja comum, sua viabilidade econômica é

altamente influenciada pela proximidade à fonte de produção, custos de transporte e manuseio, teores de

umidade e sistemas de processamento e preparação para tecnologias mais eficientes. A queima de

combustíveis sólidos ocorre em câmaras de combustão específicas, pois as características do processo de

combustão de sólidos são bastante diversas das dos combustíveis líquidos e dos gasosos. Para a conversão de

seu potencial energético em energia útil na geração de energia elétrica em média e grande escala, as principais

tecnologias aplicáveis são os ciclos Rankine, compostos por caldeiras e turbinas a vapor em variadas

composições, e gaseificadores com empregos dos ciclos Brayton (turbinas a gás) e ciclo combinado.

Combustão direta É o processo em que é fornecida uma quantidade suficiente de oxigênio para conseguir a combustão completa da carga combustível (coeficiente estequiométrico 1).

O produto principal é um gás de combustão a elevada temperatura que consiste, nos produtos da combustão: dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), assim como o nitrogênio (N2).

Gaseificação. É o processo em que é fornecida uma quantidade de oxigênio não suficiente para se conseguir a combustão completa da carga combustível (0 < coeficiente

estequiométrico < 1), obtendo-se uma combustão parcial. O produto principal é um gás que contém como principais componentes a monóxido de carbono combustível (CO), o hidrogênio

(H2), e o metano (CH4). Este gás combustível produzido pode ser queimado nas caldeiras, em motores ou em turbinas a gás.

Pirólise. É o processo em que muito pouco ou nenhum oxigênio é fornecido para a combustão da carga combustível (coeficiente estequiométrico = 0). Através do seu aquecimento a,

baixas temperaturas (500 a 1.000 ºC) degradação térmica do combustível, resultando em combustíveis sólidos, como o carvão vegetal, líquidos (óleo pirolítico) e gasosos (gás pirolítico).

Conversão bioquímica. A via bioquímica de conversão energética da biomassa é aquela que utiliza processos biológicos e bioquímicos, que inclui a digestão anaeróbica, a fermentação/destilação e a hidrólise.

Destas, a digestão anaeróbica é a que apresenta as mais adequadas condições para a geração de energia elétrica, através da utilização do biogás. O etanol, combustível líquido resultante dos processos de

fermentação/destilação ou hidrólise, tem uma aplicação predominante como combustível para o transporte, embora seja aplicável em máquinas térmicas de ciclos termelétricos.



C ombustão de sólidos pulverizados em suspensão. A combustão de sólidos em suspensão é caracterizada pela dispersão do sólido no fluxo gasoso em todo o volume da câmara de combustão e pelo

reduzido tempo de combustão das partículas. O combustível, moído em instalações mecanizadas, recebe a denominação de pulverizado, e o processo de combustão é representado pelo movimento das

partículas dentro da câmara de combustão, queimando de maneira isolada umas das outras, passando pelos estágios de aquecimento, secagem, emissão de voláteis, combustão dos voláteis e combustão

do carbono fixo. Mesmo nos equipamentos onde a queima por suspensão é total sempre existe uma grelha para queima das partículas maiores e para remoção das cinzas.

Combustão de sólidos em leito fluidizado. A combustão em leito fluidizado caracteriza-se pela formação de um leito de sólidos em suspensão produzido por efeito do fluxo de ar forçado através da grelha

distribuidora. As partículas do combustível são mantidas suspensas em um leito de partículas inertes (areia, cinzas, alumina), fluidizadas pelo fluxo de ar.

A corrente de ar passa através do meio inerte e vai aumentando a velocidade até atingir a velocidade mínima de fluidização, a partir da qual a mistura ar e sólidos adquire características de um fluido,

chamado de leito fluidizado, pois é alcançada a velocidade de transporte pneumático e todas as partículas são arrastadas com os gases. Devido ao contato entre o combustível e o ar no leito fluidizado, os

processos de transferência de massa e energia se realizam com mais facilidade, obtendo-se uma distribuição quase uniforme de temperatura ao longo do equipamento, flexibilidade em relação ao tipo de

combustível, conteúdo de umidade e cinzas e dimensões das partículas.

De acordo com as características construtivas, as fornalhas a leito fluidizado podem ser classificadas como convencionais ou recirculantes. Na fornalha de leito fluidizado convencional, o combustível é

queimado num leito de altura definida dentro do qual geralmente se colocam feixes de tubos para o controle da temperatura de combustão, evitando-se assim a fusão das cinzas do combustível.

Na fornalha de leito fluidizado recirculante, as velocidades do ar são maiores que a velocidade de transporte pneumático, o que provoca o arraste das partículas de combustível e do material inerte. Um

conjunto de separadores ciclônicos situado na saída da fornalha reintegra os mesmos no leito para que a combustão seja concluída.

Combustão de sólidos em leito fixo. A combustão de sólidos em leito fixo é também chamada

combustão em camada, e é uma forma pomposa de descrever o método mais antigo para a

combustão de sólidos, pois se trata da incineração de volumes de combustível de fora para dentro

da massa estacionada. A camada de combustível é depositada em uma grelha onde a combustão

se processa.

A principal variação presente nas câmaras de combustão de leito fixo se refere às diversas

configurações com relação à alimentação de combustível e de ar. A alimentação do combustível

em um leito fixo determina os mecanismos e a taxa de aquecimento das partículas, caracterizando

o processo de combustão, e pode ser realizada sob ou sobre o leito, ou ainda lateralmente, comum

em grelhas rotativas. A alimentação sobre o leito é a forma mais simples de introduzir o

combustível aproveitando a ação da gravidade, e por isso mais aplicada. Na combustão em pilha

sem grelha todo o ar de combustão insuflado incide sobre o leito, como no caso das fornalhas tipo

Ferradura e Ward. A prática mais difundida é a utilização fornalhas com grelha e alimentação de

uma parte do ar primário sob o leito, que possibilita otimizar o processo de combustão através do

controle do excesso de ar, elevar a taxa de combustão e minimizar o arraste de partículas finas.



GASEIFICAÇÃO DA BIOMASSA
A tecnologia de gaseificação é a conversão de qualquer combustível líquido ou sólido, como a biomassa,

em um gás energético através da oxidação parcial a temperatura elevada. Esta conversão pode ser

realizada em vários tipos de reatores, chamados gaseificadores. O processo de gaseificação ocorre

normalmente em quatro etapas físico-químicas distintas, com temperaturas de reação diferentes:

secagem da biomassa, pirólise, redução e combustão. Cada um desses processos pode ser visualizado

como ocorrendo em uma região separada dentro do equipamento, em uma seqüência determinada pelas

características do projeto. A situação da zona de combustão é determinada pela posição da entrada de ar

e sua temperatura varia normalmente entre 900 e 1.300º C, resultado da reação exotérmica entre o

sólido combustível e o oxigênio do ar. Os gases quentes da zona de combustão passam em seguida para

a zona de redução, sempre adjacente, acima ou abaixo, onde na ausência de oxigênio ocorre o conjunto

de reações típicas que originam os componentes combustíveis do gás produzido.

A zona de pirólise fica situada acima das zonas de combustão e redução, que fornecem a energia

necessária para os processos pirolíticos. As reações de pirólise começam a ocorrer a temperaturas em

torno de 400ºC, quando a estrutura dos materiais ligno-celulósicos começa a se decompor por ação

térmica. Consideradas globalmente, as reações de pirólise são exotérmicas, formando-se vapor d’água,

metanol, ácido acético e uma grande quantidade de alcatrões pesados. A zona de secagem, situada logo

acima da zona de pirólise, apresenta temperaturas suficientemente baixas para evitar a decomposição da

biomassa e suficientemente altas para garantir a eliminação da umidade em forma de vapor d’água.

Os principais componentes combustíveis do gás formado são o monóxido de carbono (CO), o hidrogênio

(H2) e o metano (CH4), em percentuais que variam com o tipo de gaseificador, com as condições de

operação e com a umidade da matéria-prima. Não se verificam grandes variações na composição do gás

quando utilizados diferentes tipos de gaseificadores, mesmo trabalhando com diferentes tipos de

biomassa. A mistura de gases quentes que sai do gaseificador é chamada de gás pobre devido ao seu

baixo poder calorífico, em torno de 4,5 MJ/Nm3 e 6,0 MJ/Nm3, correspondente a, aproximadamente,

10% do poder calorífico do gás natural. Projetos mais recentes já produzem gases que alcançam um

poder calorífico da ordem de 30% do poder calorífico do gás natural. O efeito diluidor do nitrogênio, que

compõe, aproximadamente, 76% do ar é a principal razão do baixo poder calorífico do gás resultante do

processo. O gaseificador é um reator químico alimentado com combustível sólido ou líquido e com uma

quantidade controlada de ar forçada para dentro do equipamento em uma posição ditada pelo projeto.

Parte do combustível entra em combustão como em uma fornalha qualquer e a característica principal da

gaseificação é que o fornecimento de ar é controlado de modo a evitar que a combustão se estenda a

toda a carga. Pela queima de parte da carga libera-se a energia que é utilizada na degradação química e

gaseificação do resto do material.



Quanto à classificação dos gaseificadores, respectivamente às características de movimento

relativo das massas e pressão de trabalho, destacam-se as seguintes configurações:

Gaseificador de fluxo contracorrente. É um equipamento no qual a biomassa e o ar entram em

sentidos opostos, saindo o gás pela parte superior. Em contato com os gases ascendentes, a

biomassa sofre uma secagem inicial e, em seguida, é pirolisada. Os alcatrões produzidos durante

esta etapa são arrastados pelos gases que deixam o gaseificador. Ao término da pirólise, a

biomassa se gaseifica na zona de redução utilizando a energia gerada nas reações químicas que

ocorrem na zona de combustão, logo abaixo.

Gaseificador de fluxo co-corrente. Também chamado de fluxo descendente, caracteriza-se por

apresentar a alimentação de biomassa e ar para combustão pela extremidade superior e produzir

um gás praticamente isento de alcatrões pois os produtos de pirólise são forçados através da zona

de combustão, onde a biomassa se encontra incandescente, destruindo termicamente os

alcatrões formados e resultando em um gás limpo porém, de menor poder calorífico que o

produzido em equipamentos de contracorrente. Também se verifica um consumo de ar de

gaseificação um pouco maior que no anterior.

Gaseificador de leito fluidizado. Caracteriza-se pela formação de um leito de biomassa em

suspensão produzido por efeito do fluxo de ar forçado através de um grelha distribuidora. As

partículas do combustível são mantidas suspensas em um leito de partículas inertes (areia, cinzas,

alumina), fluidizadas pelo fluxo de ar. A biomassa é alimentada em dimensões reduzidas para

permitir a fluidização.

Duas fases podem ser identificadas numa seção transversal do leito: a emulsão e as bolhas. A

emulsão contém as partículas sólidas e o gás que percola (processo de filtragem do gás) através

delas. O fluxo de gás na emulsão é limitado pela velocidade mínima de fluidização. Qualquer

quantidade maior de gás passa pelo leito na forma de bolhas. As bolhas são praticamente isentas

de partículas sólidas mas, em sua passagem pelo leito, algumas partículas são arrastadas por

elas.

A decisão por gaseificação pressurizada ou atmosférica envolve a aplicação. Recorre-se a

gaseificação pressurizada principalmente, para a geração de potência em ciclos termelétricos. A

vantagem na diminuição das dimensões do reator só aparece acima de 150 MW, enquanto que na

faixa dos 20 MW praticamente não há redução significativa. Os sistemas pressurizados

apresentam problemas quanto a alimentação de combustível, a redução do teor de alcatrão do

gás, os óxidos de nitrogênio produzidos e a filtragem do gás quente



TORREFAÇÃO DA BIOMASSA
A torrefação é uma técnica promissora desenvolvida na França na década de 1980, que visa obter um

produto que concentre maior quantidade de energia em relação a matéria-prima, com o mínimo de perda

de energia. A torrefação apresenta as seguintes vantagens como a conservação de 80 a 90% da energia

contida na matéria prima original (menor conversão em gases) e um poder calorífico mais elevado e baixo

teor de umidade estabilizado em no máximo 3%.

O processo de torrefação é o elemento chave para o desenvolvimento de um modelo de negócios para

geração de energia com alta qualidade (elevado poder calorífico e baixa umidade) de um combustível

renovável (madeira) e baixa emissão de C02. Facilitação no armazenamento (produção e consumo) e uma

redução nos custos de transporte.

No processo de torrefação conseguimos resolver todos os problemas dos resíduos florestais e industriais

em todos os setores de produção industrial da madeira, gerando uma nova alternativa de negócios para

as empresas.

Torrefação é um processo industrial utilizado para produzir produtos de alta qualidade sólida. No uso

energético a diminuição da higroscopicidade garante melhores desempenhos em geração de energia

térmica, pois não há gasto energético para evaporação da água, além da inexpressiva absorção de

umidade do ambiente que ela passa a ter, o que permite o armazenamento do combustível por períodos

mais longos.

Torrefação de biomassa tem três vantagens imediatas sobre a biomassa não tratada:

1. O valor do poder calorífico (energia) aumenta de forma a considerável com o processo industrial de

torrefação.

2. A biomassa torreficada é mais fácil para ser triturada em caso de uma industrialização ou compactação

na forma de pellets ou briquetes com alta densidade de energia volumétrica (energia por unidade de

volume).

3. As propriedades físico-química da biomassa torreficada tais como durabilidade, homogeneidade e

comportamento hidrofóbico tem uma melhora considerável enquanto a atividade biológica é fortemente

reduzida.



A diminuição das propriedades mecânicas reflete-se no aumento da friabilidade. A queima de

biomassa em forma de finos é mais eficiente, pois há um aumento da superfície específica do

combustível o que provê melhores condições para transferência de calor; várias partículas têm

maior superfície específica somadas que uma peça única de madeira. Durante o processo de

torrefação, a biomassa perde água e uma parte do seu teor de voláteis, tornando-se seca e mais

escura. A biomassa torrefeita é mais hidrofóbica, tem um poder calorífico mais elevado, e sofre

uma redução de volume de 30 %, mantendo cerca de 90% do seu conteúdo energético

comparativamente à biomassa original.

As propriedades do processo industrial que estamos desenvolvendo produzem os seguintes

benefícios na utilização em caldeira industrial ou em centrais termoelétricas ou co-geração de

energia : Para cada tonelada de biomassa torreficada queimada na caldeira industrial, reduz as

emissões de gás carbônico em até 2,4, toneladas gerando um crédito de carbono de US$ 72. A

biomassa torreficada pode ser utilizada com o carvão (co-firing) para uma queima industrial. A

biomassa torreficada tem uma umidade baixa e não adquire umidade natural podendo ficar num

pátio em aberto na unidade industrial. Durante o processo de torreficação os voláteis são

removidos eliminando o teor de cinza em caldeira industrial. A umidade é removida e a

hemicelulose degradada e outros compostos de baixo poder calorífico.

A biomassa torreficada é neutra em carbono, pois a biomassa é uma energia renovável (seqüestro

de carbono) durante a fase de crescimento (madeira) e o gás carbono é liberado durante a queima

industrial. Diminui as emissões durante a combustão. Apropriado como um combustível ecológico

para combustão com a diminuição das emissões de CO2. O produto final tem uma uniformidade e

uma excelente durabilidade. A biomassa torreficada não aumenta a umidade na armazenagem ao

contrário da madeira ou do carvão. A biomassa torreficada mantém uma estabilidade energética.

As diferentes fases da torrefação ocorrem em diferentes gamas de temperatura: A biomassa é

aquecida desde a temperatura ambiente até cerca de 100ºC e nessa temperatura perdem-se

componentes voláteis e diminui a umidade; A pré-secagem ocorre a partir dos 100 °C, quando as

moléculas de água livres evaporam em temperatura constante. Após secagem e aquecimento, a

temperatura da biomassa aumenta até 200 ºC.

As moléculas de água são libertadas e ocorre alguma perda de massa devido à evaporação de

compostos orgânicos voláteis. Em seguida ocorre a torrefação efetiva. Este processo começa

quando a temperatura atinge os 200/300 °C pois a partir dessa temperatura ocorre

decomposição dos biopolímeros constituintes dos materiais será mais intensa (quanto maior for a

temperatura máxima de aquecimento e o tempo decorrido a essa temperatura).



A temperatura de torrefação é definida como a temperatura máxima constante de todo o processo. É

durante este período que ocorre a maior parte da perda de massa. O arrefecimento ou resfriamento do

produto sólido ocorre quando a temperatura diminui de 200/300 °C até à temperatura ambiente.

Características químicas da torrefação. As características da biomassa torrificada variam principalmente

em função da temperatura e do tempo de processamento. A padronização das características da

biomassa torrificada faz dela um combustível altamente competitivo. A torrefação é um tratamento

térmico a temperaturas relativamente baixas (225 – 300°C) que visa produzir um combustível com maior

poder energético.

Características mecânicas da torrefação. A temperatura final e o tempo de reação interferem

significativamente nas propriedades mecânicas. A diminuição da resistência à compressão está

diretamente relacionada ao aumento do tempo e da temperatura do tratamento térmico, sendo que a

temperatura é mais influente.

Balanço de massa e energia da torrefação. Em uma torrefação típica, 70% da massa permanecem como

produto sólido com 90% da energia inicial e 30% são formados por gases que contêm apenas 10% do

conteúdo energético da biomassa. O processo de torrefação apresenta um rendimento gravimétrico

médio de 75%, com 55 a 60% de carbono, 5 a 5,5% de hidrogênio, 0,1 a 0,2% de nitrogênio e 35 a 38%

de oxigênio na composição elementar. Com um poder calorífico de 5.200 a 6.000 kcal/kg (22.000 a

25.000 kJ/kg), a biomassa torreficada situa-se entre a madeira anidra (4.600 kcal/kg) e o carvão (6.500

kcal/kg). A biomassa torrificada retém 70% a 90% da massa inicial, diminui de 80% para 60-75% seu

teor de matérias voláteis e de 10% para 0-3% seu teor de umidade.

Utilização da biomassa torreficada. A utilização direta de biomassa torreficada em grande escala e em

pequena escala de aquecimento industrial, queima em unidade de co-geração e para o aquecimento

doméstico. Utilização no processo de combustão com o carvão para a produção de aço. O alto teor de

carbono fixo da biomassa torrada apresenta potencialidade para ser aplicada como redutor na indústria.

Num forno para a produção de silício, processo que requer de redutores de alta resistência mecânica,

indicaram que a biomassa torrada comportou-se mais eficiente.

Devido ao alto grau de padronização da biomassa torrada, o uso gaseificadores facilita a regulação e

otimização. Apesar da biomassa torrada possuir menor valor energético específico que o carvão , seu

uso é mais conveniente pois a biomassa torrada é menos friável o que evita a formação de pó e portanto

o gás obtido é mais limpo. Combustível industrial e doméstico: Em nível industrial a biomassa torrada,

pode ser utilizada em grande escala para a produção de eletricidade na queima em caldeiras para a

produção de vapor. Também outra alternativa é o uso na co-combustão com carvão mineral, benefícios

ambientais pela redução de emissões de dióxido de enxofre.



Quem produz biomassa torreficada tem um melhor retorno ao seu investimento pois tem um

produto energético com uma densidade menor e uma unidade baixa facilitando o transporte e o

armazenamento.

Quem consome a biomassa torreficada tem um produto com elevado poder calorífico para geração

de energia e um custo baixo em termos de eficiência energética na caldeira industrial e no

armazenamento final.

A biomassa torreficada é mais eficiente para o uso em caldeira industrial de co-geração de

energia. Com uma densidade de energia mais elevada, podemos reduzir os custos de transporte,

manuseio e o custo de armazenamento.

A biomassa torreficada (devido ao alto poder calorífico, propriedades homogêneas) é adequada

para a produção de gás de síntese .

Na base destes produtos químicos adicionais podem ser produzidos com a biomassa torreficada

os polímeros plásticos. A biomassa torreficada pode ser utilizada como um produto em processos

industriais como carbonização, composição de polímeros e muitas outras aplicações relacionadas

com o carbono, mas com o caráter ecológico e renovável.



O Briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que é resultado do processo de secagem e

prensagem de serragem ou pó dos mais diversos tipos de madeira e de resíduos florestais e

industriais.

O Briquete é fabricado através do processo de compactação mecânica e não tem nenhum

componente químico ou aglutinante no processo. Os briquetes são blocos cilíndricos ou poligonais

de biomassa compactada com volumes geralmente variáveis entre 0,8 cm3 e 30 cm3 cada, e que

podem substituir a lenha em instalações que utilizam esta como fonte energética (principalmente

uso industrial ).

O briquete é adequado para uso em caldeiras industriais e também na substituição com grande

eficiência o uso da lenha comum, o óleo combustível e o gás natural. O Briquete é o combustível

sólido mais limpo que existe no mercado. O Briquete é uma forma sustentável de energia. O uso da

matéria-prima necessária para a produção do Briquete tem como conseqüência a limpeza dos

resíduos florestais, o que, por sua vez, contribui para uma grande redução do risco de incêndios e

queimadas.

Vantagens do Uso dos Briquetes: a) São produzidos em tamanhos padrões; b) São fornecidos em

embalagens padronizadas, uma tonelada de briquete substitui até 5 m3 de lenha; c) Poder

calorífico de 2,5 vezes maior do que o da lenha; d) Espaço de armazenagem reduzido,

possibilitando assim a manutenção de estoques reguladores e de emergência; e) Devido a baixa

umidade a temperatura se eleva rapidamente, produzindo menos fumaça cinza e fuligem em

relação à lenha; f) O Briquete é vendido por peso certo. Já a lenha é comercializada por m3, o que

permite perdas devido aos vazios em seu empilhamento; g) Alto poder calorífico mais homogêneo

que a lenha; h) Maior temperatura de chama; i) Permite o aproveitamento dos resíduos das

indústrias de base florestal, agro-agrícolas, agroalimentares, entre outros de origem vegetal; j)

Aumento do poder calorífico líquido dos materiais por unidade de volume; k) O produto final é de

fácil transporte e armazenamento; l) O processo ajuda com o manejo dos resíduos sólidos; m) O

processo ajuda na redução do desmatamento, já que o briquete é um substituto da lenha e do

carvão vegetal. n) Menor custo direto e indireto. Reduz o impacto negativo sobre as florestas

nativas para a retirada da lenha e menor mão-de-obra no manuseio. o) Não danifica a fornalha

no manuseio de abastecimento. p) É liberado pelo IBAMA dispensando licença.

BRIQUETE  DE  BIOMASSA



A briquetagem consiste na aglomeração de partículas finas por meio de pressão, com auxílio ou não de

um aglutinante, permitindo a obtenção de um produto não só compactado, porém com forma, tamanho e

parâmetros mecânicos adequados. A redução de volume do material, em alguns casos, além dos

benefícios tecnológicos, permite que materiais finos possam ser transportados e armazenados de forma

mais econômica.

Os briquetes, cujo processo de endurecimento foi realizado à temperatura ambiente, apresentam baixa

resistência mecânica quando submetidos à temperatura elevada. O seu uso fica restrito aos processos

onde se utiliza baixa pressão.

O processo pode ser dividido em quatro etapas: alimentação ou preparação; mistura; compressão e

tratamento térmico.



TECNOLOGIA  DE PRODUÇÃO DE PELLETS



SUSTENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL – APROVEITAMENTO DOS  RESÍDUOS FLORESTAIS E INDUSTRIAIS 

O empreendimento industrial apresenta uma visão integrada, entre o recebimento da matéria-prima (toras, lenha e de resíduos industriais) e a futura produção de pellets. Dessa forma,

para compor à análise de alternativas para a implantação da unidade industrial é necessário que sejam considerados os seguintes fatores: A existência de áreas já cultivadas com

florestas com pinus na região foi um atrativo para a implantação da unidade industrial de peletização, pois tal fator facilita o fornecimento de matéria prima (madeira).

Utilizamos o aproveitamento sustentável de uma série de resíduos de diferentes formatos e características que, em maior ou menor grau. Identificamos na região os seguintes resíduos

florestais e industriais: cascas, revestimento externo das toras podem ser aproveitadas para a geração de energia térmica em fornalha industrial no processo de produção de pelllets.

A matéria-prima utilizada na unidade industrial é proveniente de diversas fontes, resíduos florestais, industriais e plantações florestais de cunho energético de rápido crescimento.



Pellet é uma fonte de energia renovável pertencente à classe da

biomassa, sendo um combustível sólido de formato cilíndrico de

resíduos de madeira prensado proveniente de desperdícios de

madeira ou de resíduos florestais e industriais. É uma fonte de

energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um

combustível sólido a partir de biomassa florestal e de resíduos

gerados no processamento da madeira, permitindo uma

combustão com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e

dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil. Devido à

tecnologia na sua transformação, a umidade dos pellets é

extremamente reduzida, o que permite que a combustão seja

muito mais eficiente e libere muito menos fumaça que a lenha

normal, com reduzida formação de cinzas, tornando-se uma

solução ecologicamente correta para aquecimento de ambientes

residenciais e comerciais ou também para uso em caldeiras

industriais.

Dez Razões para a produção e consumo de pellets:

1 Pellets é uma energia limpa e renovável que luta contra o

aquecimento global.

2 Produzir Pellets é uma prática sustentável que gera dividendos

para as empresas.

3 Pellets é uma energia natural e saudável e que contribui ao

meio ambiente.

4 Pellets é uma energia limpa e segura (produção, consumo e

transporte).

5 Pellets é energia para aquecimento industrial e residencial

(benefícios para as empresas de cunho econômico, social e

ambiental).

6 Pellets é uma energia térmica e de aquecimento, sendo

utilizada no Brasil em mais de 100 hotéis e resorts.

7 Pellets é um promissor negócio para as empresas brasileiras.

8 O Brasil tem a tecnologia de produção industrial

(equipamentos) de pellets com segurança, dentro das regras

internacionais (CEN ENPlus) e uma linha especial de

financiamento.

9 Pellets tem um crescimento geométrico no consumo

internacional.

10 Os preços dos pellets no mercado internacional são estáveis

energia.



Para o processamento industrial

na unidade de pellets utilizamos a

matéria-prima na região como:

Cavaco sujo - partículas com

dimensões máximas de 50 × 20

mm que na região é composta por

(costaneiras, refilos e outros

resíduos) que chegam a 30% do

volume total de matéria-prima

utilizada no processo de geração

de energia térmica industrial

(fornalha).

Cavaco limpo - partículas com

dimensões máximas de 50 × 20

mm que na região é composta por

(lenha e tora fina limpa e aparas)

que chegam a 30% do volume

total de matéria-prima utilizada no

processo industrial de produção

de pellets.

Micro-pó, Maravalhas e cepilhos –

resíduos com dimensões de 0,5 a

2,0 mm que utilizamos

diretamente no processo industrial

e que chegam a 18% do volume

total de matéria-prima.

serragem - partículas de madeira

com dimensões entre 0,5 e 2,5

mm que utilizamos no processo

industrial e que chegam a 22% do

volume total de matéria-prima

utilizada no processo de produção

de pellets.



REFINAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE WOODPELLETS 

A primeira fase do processo industrial da Biopellets envolve a da refinação. A matéria-prima a ser utilizada no processo industrial deve ser de origem florestal (processo de extração

florestal, biomassa residual como galhos, copa, descarte, tora fina e de menor diâmetro ou lenha), fins energético (floresta plantada com curta rotação de biomassa) ou industrial

(resíduos do processo de madeira e serraria) para o processo industrial. A biomassa e a casca devem ser utilizados no processo de geração de energia térmica e vapor (fornalha

industrial).

Moagem de matéria-prima verde: Trata-se da fase na qual a madeira já triturada (cavaco) é reduzida a partículas de menor dimensão, ficando semelhante a serragem e o micro-pó. Para

o efeito, utilizamos de moinhos de martelos Posteriormente, o material é transportadora até o silo.



GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA E SECAGEM INDUSTRIAL 

A matéria-prima que passou pelo processo de refinação (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-

prima) passando para a secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema de alimentação automático).

Previamente o material deve passar por um filtro que permite a reclassificação das partículas de acordo com o tamanho. As partículas não aptas são devolvidas à trituração, as que são

aceitáveis são depositadas numa mesa doseadora que regula a entrada do material na peletizadora, que deve garantir um fluxo contínuo e uniforme de material. Passamos pelo

processo industrial de secagem da matéria-prima. Após a secagem, o material, já com os níveis de umidade pretendidos (14%), é novamente triturado (nova refinação) para ser

homogeneizado relativamente à dimensão, através de moinhos de martelos, localizados no pavilhão denominado por sistema de moagem seca.



PROCESSO INDUSTRIAL DE PELETIZAÇÃO 

Em fase seguinte, a matéria-prima que passou pelo processo de refinação (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm –

redimensionamento da matéria-prima) e secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema de

alimentação automático) para o processo industrial de peletização. Após passar pela última refinação na unidade industrial de biopellets, o material é prensado, originando-se um

granulado de madeira, geometricamente cilíndrico, com diâmetro de 6 ou 8 mm e comprimento entre 20 e 40 mm. No processo de prensagem é necessário um aquecimento até

temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco). Ao aquecer, a lignina da madeira torna-se mais plástica, promovendo a agregação das partículas, sem que haja necessidade de

adicionar materiais adesivos (apenas aditivo natural) . A matéria-prima é pressionada a alta pressão e os pellets são cortados, no comprimento desejado, do lado de fora da matriz.

Após peletização, a temperatura da madeira é normalmente cerca de 60 a 80 graus Celsius, e o teor de umidade é de cerca de 15%. Em seguida, a máquina de resfriamento tem de ser

utilizada para reduzir o teor de umidade para 7 %, de modo a garantir o armazenamento fácil. O sistema de resfriamento consiste numa câmara vertical, de onde os pellets caem em

fluxo de contracorrentes, permitindo diminuir a sua temperatura.



PROCESSO DE ARMAZENAGEM DE PELLETS 

Os pellets, após serem resfriados e limpos, passam por um sistema de pesagem antes de serem confeccionados em sacos específicos personalizados ou em big bags. Este sistema de

ensacagem pode ser controlado manual ou automaticamente. No fim da linha de produção os pellets podem ser armazenados em silos ou inserir-se numa máquina de pesagem e

embalagem automática.

Os pellets são facilmente armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não favorecer o desenvolvimento de bactérias ou fungos, embora possuam uma baixa

percentagem de umidade . São de fácil manipulação, podem ser conservados por muito tempo e ocupam um espaço inferior ao da lenha em cerca de 1/3. Para armazenar uma

tonelada de produto é necessário um depósito de 1,8 m3.



Unidade de Armazenagem.

Após o processo industrial

de fabricação, os pellets são

armazenados em silos, para

a sua distribuição a granel,

ou introduzido em máquinas

de pesagem e de

embalagem automática,

quando forem

comercializados em sacos.

Desde que armazenados em

local seco, os pellets não se

degradam com o tempo.

Os pellets podem ser

empacotados em sacos de

papel de vários tamanhos ou

distribuídos a granel.

Uma vez que a empresa

produz pellets para o

mercado industrial e para o

mercado doméstico, com

características de qualidade

diferentes, existe a

necessidade de impedir a

mistura dos pellets através

do planejamento adequado

dos procedimentos de

operação e a possibilidade

de armazenamento em

locais diferentes.

De modo a responder a esta

necessidade, temos uma

instrução de trabalho para

armazenagem e embalagem

de pellets.



Transporte de Pellets. O transporte é

um fator muito importante para

manter a economia na indústria de

pellets. Por esta razão as fábricas de

peletização devem estar localizadas o

mais perto possível das fontes de

matéria-prima. Uma avaliação em

termos de logística de transporte é

importante para a viabilidade do

projeto industrial.

O transporte dos pellets não é

perigoso e nem gera autocombustão

ao contrário do que acontece com

outros combustíveis. O transporte dos

pellets em sacos maiores (big bags) é

mais econômico, mas não adequado

para os pequenos consumidores,

sendo principalmente utilizados para

instituições que utilizem sistemas de

aquecimento de grande de escala.

Distribuição. Os pellets no mercado

interno são distribuídos a granel,

transportados por caminhões ou

empacotados em sacos de 15 kg ou

big-bags de 1 000 kg. Os sacos são

entregues em paletes, normalmente

de 1 tonelada ou em embalagem

plástica.

Expedição de pellets ensacado ou a

granel. Os pellets produzidos na

unidade industrial, para consumo

doméstico podem ser comercializados

a granel, em paletes com sacos de 15

Kg ou em big-bags.



De modo a efetuar um auto-

controle de qualidade e a

facilitar a identificação de

lotes que estão fora de

especificações.

Desenvolvemos um sistema

de rastreabilidade nos

pellets comercializados

ensacado descrito no

procedimento operacional

de identificação dos pellets

ensacados.

Relativamente aos pellets na

expedição do produto, os

caminhões que transportam

pellets, a granel ou

ensacado, são pesados, de

forma a controlar a

quantidade de produto como

definido na instrução de

trabalho da pesagem

caminhões e do produto

acabado.



O mercado global de pellets deve chegar a US$ 9 bilhões em 2020, segundo as informações de Michele Rebiere da Viridis Energy Inc no Congresso Pellet Supply Chain

Summit International Biomass Conference no Estados Unidos. " O maior mercado de consumo na Europa com mais de 20 milhões de toneladas em 2016 para uso

industrial e residencial" e "deverá crescer para 28 milhões de toneladas em 2018 e 42 milhões em 2020.

Seth Ginther, Diretor Presidente da U.S. Industrial Pellet Association aponta "que em 2020 as estimativas variam entre 25 até 70 milhões de toneladas de consumo

internacional de pellets".

Japão. Várias instalações de testes de co-incineração de 3% de pellets em carvão com um consumo de 6,5 milhões de toneladas de pellets de madeira. Coréia redução

30% nas emissões de carbono 2020 e previsão consumo de 5 milhões de ton. de pellets.

ENORME DEMANDA INTERNACIONAL DE CONSUMO DE PELLETS  

As previsões mais otimistas são da European Biomass Association que

devem ser consumidos 80 milhões de toneladas de pellets em 2020

(importação direta do Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemanha,

Dinamarca, Suécia e a Itália).

Ekman & Co calcula em 18 milhões toneladas de wood pellets na

Europa em 2017.

Pöyry tem a estimativa utilização de wood pellets de 16,5 milhões de

toneladas em 2016.

New Energy Finance tem a estimativa de uso pellets em cerca de 28

milhões de toneladas em 2025.

Sikkema projeta que a demanda por pellets de madeira poderia, em

teoria, chegar a até 150 milhões de toneladas até 2020, supondo que

50% de todas as caldeiras de aquecimento de óleo poderiam ser

substituídas, em 2020, e assumindo um nível da UE, a taxa de co-

incineração média de 10% em todas as usinas de carvão na UE.



MERCADO NACIONAL DE CONSUMO WOODPELLETS 

Quem consome pellets no Brasil: usuários de fornos e aquecedores a lenha, gás e energia elétrica, como padarias, pizzarias, granjas, hotéis, motéis, hospitais e lavanderias.

Em escala industriais as indústrias que utilizem os combustíveis fósseis: BPF, GLP ou gás natural ou ainda a biomassa na lenha, cavaco, pó de serra, briquete e carvão.
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