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DECLARAÇÕES 

PROSPECTIVAS

Este relatório técnico 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.
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APRESENTAÇÃO

O Estudo Técnico Projetos Industriais Sustentáveis e Soluções

Energéticas com o complemento do Relatório setorial de dados

técnicos intitulado de CONJUNTURA NACIONAL E

INTERNACIONAL SETOR INDUSTRIAL DE BIOMASSA PELLETS

BRIQUETES visa uma avaliação atualizada da primeiros 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 energético 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:

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.

Avaliação do setor de produção de pellets e

briquetes no Brasil fazendo uma análise

detalhada do setor e o potencial futuro de

desenvolvimento.



Os objetivos específicos deste estudo: 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, pellets e briquetes

e das repercussões positivas em termos econômico,

social e ambiental.

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,

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência

da República, Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada e a Companhia Nacional de Abastecimento.

Dados do Ministério do Meio Ambiente. Consultas de

ordem técnico do Serviço Florestal Brasileiro.

Imazon. Sebrae. Embrapa. Associação Brasileira de

Produtores de Florestas Plantadas e Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa.

Espera-se que a presente publicação seja útil

para orientar os diversos públicos envolvidos com

as questões da utilização da biomassa como fonte

energética, especialmente técnicos, pesquisadores,

gestores públicos e empreendedores de setores

produtivos usuários de biomassa de base florestal.

Celso Oliveira

Presidente da Associação Brasileira das Indústrias

de Biomassa, Bioenergia Pellets
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A Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa Bioenergia Bioeletricidade Energias Renováveis e

Pellets ABIB Brasil fundada em abril de 2009 como uma associação nacional representativa do setor das

indústrias de biomassa e bioenergia no Brasil com 1455 empresas associadas no Brasil sendo a maior

entidade internacional dosetor debiomassa ,bioeletricidade, bioenergia epellets.

PRINCÍPIOS DA ABIB BRASIL. Como princípios, a Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa

Bioeletricidade, Bioenergia e Pellets busca:

Garantir a sustentabilidade na produção, consumo e no uso da biomassa, bioenergia, pellets e briquetes e

novas tecnologias 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.

Apoio aos projetos nacionais e discussão com os players comerciais e de e fundos nacionais e

internacionais de investimentos em biomassa, bioenergia e bioeletricidade e pellets.

OBJETIVOS DA ABIB BRASIL. Os nossos valores e objetivos envolvem o desenvolvimento de projetos

sustentáveis e de valorização ao meio-ambiente e da descarbonização da economia e de uma energia

limpa e renovável.

O principal objetivo da ABIB Brasil é apoiar as indústrias brasileiras 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. O desenvolvimento de projetos

sustentáveis com o uso da biomassa agroindustrial e da agricultura.

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 .

A ABIB se dedica ao apoio ao desenvolvimento industrial (biomassa, bioenergia, woodchips, bio

woodpellets e bio woodbriquete), promoção e fomento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e o

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico no Brasil e no exterior. Tem por objetivo em

implementar uma estratégia integrada de produção e consumo do setor industrial de biomassa e

bioenergia no desenvolvimento de novos negócios, empregos e projetos industriais sustentáveis.



APOIO AO SETOR INDUSTRIAL BIMASSA BIOENERGIA, BIOELETRICIDADE E PELLETS. A ABIB Brasil desde a

sua fundação, desenvolve uma série de Iniciativas de apoio biomassa, bioeletricidade, bioenergia e pellets

no Brasil:

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 dos equipamentos industriais certificados.

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 450 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

Biomassa e Bioenergia com as novas tecnologias industriais.

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 investidores e fundos

nacionais e internacionais de investimentos em biomassa.

8. Participação, apoio e organização de eventos nacionais e internacionais de biomassa e bioenergia

no Brasil.

9. Desenvolvimento do sistema de coleta, sistematização, catalogação, divulgação e difusão de

informações científicas, tecnológicas, econômico-comerciais, sócio-ambientais, estudos e programas de

biomassa e bioenergia.

10. Desenvolvimento de estudos para a formação de uma rede de laboratórios especializados em

ensaios, pesquisas e serviços ao setor industrial para a estimulação de credenciamento das indústrias

brasileiras.



11. Interação com órgãos responsáveis pelos recursos energéticos com vistas a difusão de dados sobre

aproveitamentos de biomassa para conversão de energia.

12. Acompanhamento do desenvolvimento científico e tecnológico e promoção de intercâmbio de

informações com instituições no Brasil e no exterior.

13. Colaboração com instituições públicas e privadas, agentes financeiros e demais interessados com

relação à pesquisa, estudos e projetos de biomassa e bioenergia.

14. Fornecimento de subsídios para a formulação e execução das políticas energéticas nacionais e

regionais com o aproveitamento florestal, industrial e agroindustrial.

15. Estudos e projetos sobre o uso de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo(MDL) de geração de

energia e de Certificados de Crédito de Carbono(CRCs).

A ABIB Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa Bioenergia Bioeletricidade e Pellets participou da

World Bioenergy Association.

“WBA is supported by national and international bioenergy associations to be the international bioenergy

body that joins with the world’s solar, wind, geothermal and hydro associations on the global level in the

REN-Alliance. Working together, we can responsibly build the market for bioenergy”.

Mantemos um intercâmbio de cooperação com dos Estados Unidos e na Europa como a 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, Polish Biomass Association, Russian Biofuel

Association, Renewable Energy Spain, Swedish Bioenergy Association, Renewable Energy Association - e

American Council on Renewable Energy.
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DIRETRIZES FUNDAMENTAIS

ACORDO DE PARIS E REDUÇÃO EMISSÕES GEE

A articulação dos Estados Unidos pelas metas do Acordo de

Paris trouxe ao debate climático otimismo sobre a

capacidade do mundo responder à crise do clima criando uma

competição global para a redução das emissões de carbono.

O caminho da descarbonização vira uma corrida pelas

melhores tecnologias.

Países desenvolvidos estão preocupados com o aumento das

emissões dos gases do efeito estufa e anunciaram metas de

redução das emissões de CO2. A china antecipará o pico de

emissões para antes de 2030 e reduzir o uso de carvão a

partir de 2025.

Isto exige uma mobilização de todo o setor de energia sobre

novas alternativas energética para descarbonização com a

produção e o uso bioeletricidade, bioenergia, biomassa,

bioeconomia, biogás, biomassa, biocombustíveis para

transporte, edifícios verdes, agrobiomassa e agropellets em

substituição dos combustíveis fósseis, carvão e gás natural.



SUBSTITUIÇÃO COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

BIOELETRICIDADE BIOMASSA BIOENERGIA

Um foco de discussão entre os países do G-20 é a

substituição nas usinas termoelétricas de carvão ou

gás natural por biomassa peletizada como forma de

compensar as flutuações no sistema energético,

garantindo a estabilidade da rede de energia (geração

de energia térmica limpa e de aquecimento).

O aproveitamento (consumo/produção) da bio

eletricidade, bioenergia, biogás, biomassa e agro

biomassa podem gerar mais de um milhão de novos

empregos no Brasil e pode contribuir para o

desenvolvimento rural e reduz a dependência de

combustíveis não renováveis. A bioenergia e a

biomassa podem ser o principal motor do

desenvolvimento de uma bioeconomia descarbonizada.



DESCARBONIZAÇÃO

A descarbonização é o processo de redução de emissões de carbono na atmosfera,

especialmente de dióxido de carbono (CO2). A descarbonização exige passar por um processo

de transição energética, ou seja, realizar uma mudança estrutural que elimine o carbono da

geração de energia.

O que é descarbonização e por que ela é fundamental para o desenvolvimento. Países e

setores econômicos buscam formas de equilibrar as emissões de CO2, entendendo que a

descarbonização é condição sine qua non para o nosso avanço.



DESCARBONIZAÇÃO

Qual é o contexto da descarbonização. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que,

se nada for feito, chegaremos a 2100 com uma temperatura média 3,7 Cº acima do período

pré-revolução industrial. As consequências disso passam por eventos extremos, riscos físicos

às cidades e aos ativos de infraestrutura e de produção, e podem até mesmo comprometer a

sobrevivência das espécies e dos negócios.

Embora as emissões já sejam consideradas entre os principais riscos globais nos Relatórios

do Fórum Econômico Mundial, desde a chegada da pandemia a pressão por metas mais

claras e arrojadas para os cuidados climáticos tem feito com que países, setores produtivos e

grandes empresas ampliem ações de descarbonização.



DESCARBONIZAÇÃO E REDUÇÃO EMISSÃO GEE

O que é preciso fazer para descarbonizar.

Basicamente, é preciso reduzir drasticamente a emissão de gás carbônico e demais gases de

efeito estufa, além de manter os catalisadores naturais de carbono, como oceanos, e a

regeneração de solos. No entanto, a descarbonização afeta as esferas econômica e social, de

modo que países e setores industriais buscam fazê-lo paulatinamente, à medida que

substituem atividades econômicas intensivas na emissão de carbono por outras que reduzam

ou neutralizem as emissões. Isto, contudo, causará transformações no mercado de trabalho,

pois demanda a transição de empregos para uma nova economia de baixo carbono.



DESCARBONIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMAZÔNIA

Além de alcançarmos o máximo de redução das emissões, precisamos nos concentrar na

conservação da vegetação, do solo e dos oceanos, que são os “filtros naturais” capazes de

reter metade da demanda necessária para neutralizar o gás carbônico emitido para a

atmosfera.

Não por menos, os debates a esse respeito crescem vertiginosamente e o Brasil tem papel

central tanto por obter uma matriz energética majoritariamente renovável, como também por

abrigar a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia.



COP 26 E AVANÇO NA DESCARBONIZAÇÃO

COP-26 é chave para o avanço na descarbonização. Está marcada para novembro, em

Glasgow, na Escócia, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas

(COP-26), principal cúpula da ONU para debate sobre questões climáticas. A expectativa é

que os que 200 países signatários do Acordo de Paris (COP-21) não só reforcem, mas também

ampliem as suas metas de descarbonização.

O Acordo de Paris substituiu o Protocolo de Quioto (COP-3) e tem como principal meta a

limitação do aumento de temperatura, conforme relatado anteriormente. O tratado

recomenda o estímulo financeiro e tecnológico por parte dos países desenvolvidos para

ajudar os países em desenvolvimento a cumprir as metas de descarbonização. Além disso, é

parte do Acordo de Paris a promoção e a transferência tecnológica para capacitação de

países e empresas às mudanças climáticas.



REDUÇÃO 50% EMISSÕES CO2 2050

Inicialmente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) estabeleceu a

necessidade de redução média de 5% nas emissões, em comparação com os níveis de 1990,

durante o período de cinco anos (entre 2008 e 2012).

A segunda fase foi de 2013 a 2020, com as partes se comprometendo a reduzirem as

emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 18%. Atualmente, a recomendação é que o

mundo reduza 50% das emissões até 2050, o que representa neutralizar o efeito das

emissões.



EUA UNIÃO EUROPÉIA DESCARBONIZAÇÃO

EUA, União Europeia e outros compromissos de descarbonização. Na assinatura do Acordo de

Paris, 55 países, que representavam 55% das emissões de gases de efeito estufa,

prometeram ratificar as suas metas de emissões, com demandas mais ambiciosas do que as

estipuladas inicialmente no Protocolo de Quioto. Na ocasião, 195 países assinaram o tratado,

com algum nível de medida clara para reduzir as emissões de poluentes na atmosfera.

Nos últimos anos, porém, nem todas as principais economias mundiais se engajaram nas

metas estabelecidas, e menos ainda na revisão mais arrojada delas. Esse cenário tem sido

revertido nos últimos meses, com impulso principalmente do advento da pandemia. A

expectativa é que esse novo ambiente se confirme na COP26.



AVANÇOS NA REDUÇÃO DAS EMISSÕES GEE

Há motivos para os bons prognósticos: em abril deste ano, os Estados Unidos se

comprometeram a reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, por

exemplo. A base de comparação é o ano de 2005 e a atitude norte-americana movimenta

ações de outras economias, já que o país é o segundo que mais emite CO2 equivalente em

volumes gerais e o primeiro quando se relaciona a emissão per capita. A China é o país que

mais emite CO2 em volume desde 2008. Porém, quando se avalia a emissão por quantidade

de habitantes, o país é o 48º colocado.

O bloco de países da União Europeia também tem papel central e vem demonstrando avanços

para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Recentemente, durante reunião de cúpula

climática organizada pelos EUA, a União Europeia anunciou a meta de reduzir em 55% as

emissões de carbono até 2030. Outros países de industrialização relevante, a UE prevê a

neutralidade na emissão de carbono da sua economia até 2050.

O que é neutralizar emissões e quais são os gases de efeito estufa. De acordo com o que foi

regulado pelo Protocolo de Quioto, os gases de efeito estufa são o Dióxido de Carbono (CO2),

o Metano (CH4), o Óxido Nitroso (N2O), o Hexafluoreto de Enxofre (SF6), o Hidrofluorcarbono

(HFC) e o Perfluorcarbono (PFC). Cada um deles tem um peso potencial para o aquecimento

global. Isto foi definido na COP-3, a partir de quando foi estabelecida uma equivalência de

cada gás com o dióxido de carbono para o aquecimento global. O gás metano, por exemplo,

tem 21 vezes mais potencial que o gás carbônico. Por isso, é estabelecido que o CO2e (gás

carbônico equivalente) do metano é igual a 21.



CONTENÇÃO AVANÇO AQUECIMENTO GLOBAL

Levando em consideração a equivalência desses gases, bem como a emissão direta de CO2,

dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM) mostram que metade do CO2 emitido

pelas atividades industriais fica acumulada na atmosfera, resultando no aquecimento global,

e a outra metade é absorvida pelos oceanos e pela vegetação terrestre, motivo pelo qual as

suas preservações compõem enfaticamente as discussões climáticas.

Portanto, ao estabelecer a meta de reduzir pela metade as emissões até 2050, as principais

lideranças mundiais buscam neutralizar o efeito dos gases poluentes sob a atmosfera,

contento o avanço do aquecimento global e as suas consequências.



BIOELETRICIDADE

O mais recente relatório mundial de energia

revelou que 65% da geração mundial de energia é

fornecida por fontes não renováveis como os

combustíveis fósseis com o uso intensivo de

carbono. A melhor alternativa para a substituição

da matriz energética com o uso dos combustíveis

fósseis por uma fonte renovável como a biomassa.

A eficiência do processo de geração de energia é

fundamental. A eletricidade gerada a partir da

bioenergia produzida em usinas combinadas de

calor e energia (CHP), é uma solução que melhora

a eficiência energética, a relação custo-benefício

e garante um sistema energético mais flexível e

integrado.

A bioeletricidade é uma energia limpa e renovável,

feita a partir da biomassa: resíduos da cana-de-

açúcar (bagaço e palha), resíduos florestais e do

processo industrial da madeira,, carvão vegetal,

casca de arroz, capim-elefante e de resíduos

agroindustriais e agricultura.



BIOELETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR
No Brasil a bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar é a quarta fonte

mais importante da matriz energética. Este fator é gerador de investimento e emprego de

qualidade. Evita a emissão de Gases de Efeito Estufa. Complementariedade com hidroelétrica –

pico de geração durante a época de poucas chuvas, aumentando a segurança energética do

País.

Estimulada pelo RenovaBio e por um ambiente de negócios favorável, a bioeletricidade para a

rede tem potencial para crescer mais de 55% até 2030. (EPE, 2020).



BIOELETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR

Importante expor que o aproveitamento é de apenas 15% do potencial: se houvesse o

aproveitamento pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria potencial

técnico para chegar a 148 mil GWh, o que representaria atender mais de 30% do consumo de

energia no Sistema Integrado Nacional.

Em 2020, a produção bioeletricidade de cana foi de 22,6 mil GWh, representando 82% de toda a

geração de energia elétrica a partir de biomassa no país.



BIOENERGIA

Bioenergia refere-se a

todos os tipos de energia

derivados da conversão

de fontes naturais e

biológicas (denominadas

biomassa) disponíveis

em uma base renovável.

Em nosso ambiente

imediato existe uma

fonte abundante de

materiais orgânicos

(também conhecidos

como matérias-primas),

como plantas, árvores,

algas ou resíduos

orgânicos, que podem

ser combustíveis valiosos

assim que uma

tecnologia possibilitar a

extração eficiente de

toda a sua energia

potencial.



BIOMASSA ENERGÉTICA

A biomassa atualmente usada na Europa inclui madeira de florestas, culturas agrícolas e

resíduos, subprodutos da madeira e da indústria agrícola, culturas energéticas herbáceas e

lenhosas, resíduos orgânicos municipais e estrume, e pode potencialmente integrar algas e

biomassa marinha no futuro.

A bioenergia é a única fonte de energia renovável capaz de fornecer aquecimento e resfriamento,

eletricidade e combustível para transporte.



BIOELETRICIDADE BIOMASSA

Os maiores produtores de

bioeletricidade pela

biomassa em

comparação com sua

produção total de

eletricidade na Europa

são a Alemanha (4.375

ktep, 8%), a Itália (1.647

ktep, 7%) e a Finlândia

(1.110 ktep, 19%).

A Dinamarca e a

Finlândia aumentaram o

uso das energias

renováveis e no consumo

final de eletricidade,

atingindo, 65% e 38%.

Tivemos nos últimos anos

um avanço no uso da

biomsssa e pellets pelo

Reino Unido.



EXPLICAÇÃO CICLO DA BIOMASSA. Há ceticismo em relação ao conceito de “neutralidade de

carbono” da bioenergia. Alguns sugerem que a bioenergia é igualmente responsável no nível de

dióxido de carbono que emite como combustível fóssil. Embora o processo de combustão da

biomassa certamente emita carbono na atmosfera, para entender a diferença significativa com os

combustíveis fósseis, é essencial considerar o ciclo do carbono biogênico no qual a combustão da

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

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

anos.

ABIN Brasil Biomassa Projetos Sustentáveis   Fone: 41 33352284     41 996473481  

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



A queima de combustíveis fósseis tem o efeito adverso de introduzir na atmosfera carbono adicional

que os sumidouros naturais de carbono não têm capacidade de absorver e, portanto, esse carbono

permanece na atmosfera. Em suma, a queima de combustíveis fósseis resulta em aumento

permanente e irreversível das concentrações de dióxido de carbono e essencialmente modifica a

dinâmica do ciclo do carbono. O ciclo do carbono da biomassa, em contraste, oferece uma vantagem

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

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

carbono biogênico adicional líquido na atmosfera. Ao usar a bioenergia, estamos substituindo as

emissões fósseis e é aí que a atmosfera vê a diferença.



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

sustentáveis podem promover a taxa de sequestro de carbono. Mais notavelmente, a força dos

sumidouros de carbono tende a diminuir à medida que as florestas de conservação se aproximam da

maturidade. No entanto, as florestas que são geridas e mantidas de forma ativa - e sustentável - têm

uma maior resistência ao sumidouro. Além disso, as florestas que não são manejadas ativamente

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

insetos ou, como vimos recentemente, incêndios florestais. O manejo florestal sustentável apoia o

sequestro de carbono e o ciclo natural do carbono da floresta e, portanto, continua sendo uma prática

essencial para manter o estoque de carbono. Simultaneamente, a gestão florestal sustentável

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

neutralidade climática e conduzir para um futuro mais limpo e verde.



AGROBIOMASSA

Avançam os estudos e projetos de aproveitamento mundial do potencial dos resíduos da

agricultura. A biomassa derivada da agricultura (Agro Biomassa) representa apenas 18% do

fornecimento mundial total de biomassa para energia. Entre outras fontes, a Agro Biomassa

pode ser derivada de resíduos agrícolas e culturas energéticas e gramíneas. Os resíduos

agrícolas, por exemplo, estão prontamente disponíveis como resultado de operações

agronômicas, mas seu manuseio e descarte costumam ser um fardo para os agricultores e as

comunidades. Geralmente, eles são deixados no solo ou queimados em incêndios em campo

aberto, causando poluição do ar e risco de incêndio. Existem técnicas agrícolas avançadas para

usar esses resíduos de maneiras alternativas. O uso de resíduos para a produção de energia

poderia reduzir drasticamente a conta de aquecimento para os usuários finais, mas também

reduzir os custos das operações para os agricultores e garantir receitas adicionais, diversificando

suas atividades.



BIOECONOMIA. A bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos renováveis e a

conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos de base biológica e bioenergia com

cinco objetivos principais: garantir a segurança alimentar, gerir os recursos naturais de forma

sustentável, reduzir a dependência de recursos não renováveis, mitigar e adaptar-se às alterações

climáticas, criar empregos e manter a competitividade.



RESÍDUOS MUNICIPAIS E INDUSTRIAIS. A transformação de resíduos em energia é uma das

mais importantes fontes de matéria-prima de bioenergia. Na Europa no último ano utilizado

mais de 245,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos, dos quais 27% foram para usinas de

transformação de resíduos em energia (67 milhões de toneladas), ainda remanescentes para

práticas de reciclagem (30%) e de aterro (24%) .



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA PROJETOS SUSTENTÁVEIS 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA INDUSTRIAL 



A Brasil Biomassa Consultoria Projetos Sustentáveis Engenharia e Tecnologia Industrial e Marketing tem

por objetivo é ofertar soluções eficientes, com uma inovadora tecnologia e com uma engenharia técnica e

consultoria especializada, visando a excelência em qualidade, contribuindo com o setor industrial de

maneira ética eprodutiva.

A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de desenvolvimento

de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo e representantes

no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa é empresa líder na área de consultoria de desenvolvimento de

negócios e projetos empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação de

projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das principais empresas nacionais e

internacionais dos segmentos de energia, bioeletricidade, bioenergia, biomassa e pellets.



Somos uma empresa que fornece soluções em projetos customizados, que além de contar com mão de

obra especializada, atua de acordo com todos os critérios de segurança, sempre visando a total excelência

no atendimento dedicado a cada cliente.

Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e assumir cada vez mais desafios, a Brasil Biomassa

marca o ano em que completa dezesseis anos de história com o desenvolvimento da inovadora tecnologia

compacta e modular de aproveitamento da biomassa no processamento de pellets com a representação

exclusiva na América do Sul da La Meccânica Itália, segunda empresa mundial detentora da tecnologia de

aproveitamento da biomassa florestal, industrial, agroindustrial e sucroenergética na produção de pellets.

É o início de uma nova etapa na implantação da sinergia dos serviços oferecidos nas suas “Soluções 360°”

– consultoria e engenharia industrial, financiamento internacional, tecnologia, fabricação e equipamentos,

certificação e o marketing nacional e internacional possibilitando assim um atendimento cada vez mais

integrado aos seus clientes.

A Brasil Biomassa Consultoria, Engenharia e Tecnologia Industrial é uma empresa que fornece soluções em

projetos customizados por segmento, que além de contar com mão de obra especializada, atua de acordo

com todos os critérios de segurança, sempre visando a total excelência no atendimento dedicado a cada

cliente.

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

industrial de aproveitamento da biomassa (florestal, processo industrial da madeira, resíduos setor

agroindustrial, agricultura e sucroenergético) para bioeletricidade, cogeração de energia, biogás,

torrefação da biomassa energética, projetos sustentáveis de produção de briquete de todos os tipos de

madeira e de resíduos agroindustriais e agricultura e pellets de madeira e do biopellets com a biomassa da

cana-de-açúcar.



Enumeramos as principais vantagens:

Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma avaliação do plano estrutural de negócios,

estudos de logística, benefícios fiscais e de doação de área industrial e licenciamento ambiental e

mapeamento da matéria-prima até a tecnologia industrial para o desenvolvimento do produto final (uso

prioritário de biomassa para fins de bioeletricidade ou projetos sustentáveis de produção de pellets).

Com a garantia de qualidade e de venda uma economia com a nossa engenharia de projetos em termos de

aquisição dos equipamentos e contando com uma linha de financiamento internacional.

Integração de processos envolvendo a consultoria técnica e os estudos de viabilidade econômica e

financiamento e a tecnologia de produção industrial.

Redução no tempo de entrega dos equipamentos industriais e os melhores resultados em termos de

qualidade do produto e a garantia de venda da produção industrial.

Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da Brasil

Biomassa Consultoria em desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis, engenharia e tecnologia

industrial representada pela vasta expertise de sua equipe de gerenciamento, engenharia, fabricação e

implantação é referência na criação e implementação de projetos sustentáveis de alta performance

integrados para a indústria em todos os setores de mercado.



Modalidades de trabalho:

Tecnologias industrial, produtos e sistemas: EPC – Gerenciamento > Tecnologia > Engenharia >

Equipamentos > Montagem > Equipamentos de biomassa, bioeletricidade bioenergia e pellets.

Engenharia básica de processo industrial. Consultoria em financiamento internacional/auditorias ou

estudos especializados.

Sendo a principal empresa do setor de consultoria em projetos industriais sustentáveis e engenharia e

tecnologia industrial agregando mais de 22 profissionais na área de engenharia e tecnologia industrial e

florestal, economia de mercado e planejamento estratégico, marketing internacional e na gestão de

negócios.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 115 projetos industriais sustentáveis atuando

desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios, mapeamento de fornecimento de matéria-

prima florestal, agroindustrial e da madeira, estudo do sistema de transporte e logística de exportação,

estudo de licenciamento ambiental, de viabilidade econômica com o melhor resultado financeiro e projeto

de financiamento nacional ou internacional com a agência de fomento da Itália, engenharia básica,

executiva, certificação nacional e internacional do produto, plano estrutural de marketing e venda ao

mercado interno (credenciamento e venda para a BRF) e exportação e a montagem industrial.

Implantou com sucesso empresarial e em pleno funcionamento mais de nove unidades industriais de

produção de pellets de madeira e de biopellets da cana-de-açúcar com a produção anual de 380.000

toneladas qualidade Enplus A1 tipo exportação gerando mais de 600 empregos sustentáveis no mercado

brasileiro.



Nossa engenharia atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas, com especialidade em energia

limpa, biomassa, bioeletricidade, biogás, bioenergia e wood bio pellets agrobiomassa e wood agrobriquete

desde a execução do plano estrutural de negócios, viabilidade econômica, planejamento em três fases,

estudo de mercado, estudo de concorrentes, execução e performance. Trabalhamos com a tecnologia

industrial de produção de pellets de qualidade internacional.



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

de papel e celulose, laminação, compensados, mdf, movelaria e agentes do setor de produção de

biomassa. Atuamos ainda com projetos com as indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias

siderúrgicas; indústrias de óleo e gás; indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias

agroindustriais e sucroalcooleiras.

A Brasil Biomassa possui um canal especializado em projetos customizados por segmento, nossa equipe

de engenharia e técnicos estão totalmente aptas a desenvolver as melhores soluções, totalmente

customizadas para as mais diversas especificações, atendendo a necessidade específica da sua empresa e

do seu ramo de atividade, garantido maiores ganhos e consequentemente maior produtividade.

Possuímos um grande know-how no mercado de projetos customizados de aproveitamento da biomassa

por segmento, contando com profissionais com mais 30 anos de experiência. Oferecemos a prestação de

serviços em todos os modelos de equipamentos e todos os fabricantes nacionais e internacionais.

Realizamos análises, captações de informações e dados, entendemos o seu processo e sua necessidade,

com isso fornecemos o equipamento ideal para você em conjunto com as melhores soluções tecnológicas e

eficazes do mercado.

Nosso objetivo é que nossos clientes tenham total tranquilidade, para focar em seus processos produtivos,

desempenhando maior lucratividade. E a tecnologia industrial de equipamentos de produção e de

aproveitamento de biomassa para projetos de bioeletricidade, biogás, cogeração e microgeração de

energia, torrefação da biomassa, exportação de biomassa, woodchips, briquete e pellets até a fase final

de implantação das unidades industriais com a certificação do produto final e a garantia de venda com o

desenvolvimento do plano de marketing e a comercialização de produtos para empresas do Brasil, Estados

Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha, África do Sul e Coréia do Sul e da China.



POLÍTICA DE QUALIDADE. Promover o desenvolvimento das competências dos nossos colaboradores e

assegurar a comunicação entre todos os envolvidos para garantir o sucesso da nossa empresa. Melhorar

continuamente a eficácia do nosso Sistema de Gestão da Qualidade através da sua revisão e dos objetivos

estabelecidos.

OBJETIVOS. A Brasil Biomassa Pellets Business tem por objetivos em oferecer serviços de consultoria e

engenharia industrial de alto nível, na área de geração de energia com o uso da biomassa para o mercado

nacional e internacional, na exportação de woodchips, na torrefação da biomassa e no desenvolvimento

da tecnologia industrial de processamento de pellets com utilização eficiente da energia dela obtida e

gerada pelo processamento industrial visando atender a demanda interna de energia, o mercado

doméstico de energia da Europa e em projetos de exportação visando atender os grandes players

comerciais das centrais de energia.

O principal diferencial da Brasil Biomassa é a total excelência no atendimento dedicada a cada cliente,

esse é o nosso objetivo mais importante.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados para o setor como

pode ser observado aos nossos principais clientes:

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

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

Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys Caulin, Butiá WoodPellets, The

Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem

Florestal, Grow Gestão Florestal, Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza

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

Energia, Lee Energy Solution USA, Building Energy da Itália e Abellon Clean Energy Índia e Canadá.



A Brasil Biomassa é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor energético com larga experiência

em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico-financeira e operação de

aproveitamento da biomassa florestal, industrial, sucroenergética e agroindustrial.

MISSÃO. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da

utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

Tornar a nossa tecnologia industrial como um diferencial no mercado, garantindo sua excelência em

qualidade, através da Brasil Biomassa.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização

responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

Atuamos também como uma indústria nacional de Biomassa para a geração de energia e que valoriza o

meio ambiente sustentável.

Nossa missão visa proporcionar aos nossos clientes as melhores soluções de equipamentos com uma

econômica e avançada tecnologia.

VISÃO. Atuamos com a visão no fortalecimento da gestão e na governança em sustentabilidade de nossos

clientes. Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar oportunidades de aplicação da

sustentabilidade na prática: dos processos, projetos e ações da empresa.

VALORES. Nossas ações são orientadas por princípios de justiça, valorização e bem estar coletivo



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL EUROPA PROJETOS E INVESTIMENTOS BIOMASSA BIOENERGIA

Secretário Geral Giuliano Grassi da European Biomass Industry Association e o Presidente da Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável Celso Oliveira na assinatura do Acordo de

Cooperação Brasil Europa para o desenvolvimento de projetos e investimentos na área de produção

industrial de biomassa energética, projetos industriais de pellets e briquetes e da tecnologia internacional

de torrefação de biomassa energética.

"As you have suggested, this Conference could offer the opportunity to meet also Mr Celso Oliveira,

President of Brazilian Association Industry Biomass and Institute Brazil Pellets and discuss possibility of

Cooperation International Brazil Europe. Giuliano Grassi European Biomass Industry Association.”



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL FRANÇA PROJETOS E INVESTIMENTOS BIOMASSA PELLETS 

A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação Internacional Brasil França Syndicat national des

Producteurs de granulés de Bois France a principal entidade das empresas que produzem pellets e

briquetes e de negócios e investimentos.

Electricité de France (EDF), o grupo EDF é um provedor de energia integrado, presente nos seguintes

segmentos : produção, transporte, distribuição, negócio e venda de energias. Primeiro produtor de

eletricidade na Europa, o grupo é líder no mercado de eletricidade na França e Reino Unido, também com

forte presença na Polônia e Itália.

Institut Français du Pétrole (IFP), IFP Energies Nouvelles é um orgão público de pesquisa, inovação

industrial, atuando nos temas de energia e meio ambiente.



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL HOLANDA PROJETOS E NEGÓCIOS WOODCHIPS

Desenvolvimento de acordos internacionais e de cooperação tecnológica para o desenvolvimento de

projetos industriais, tecnologia avançada de produção e de negócios com a Holanda. O Diretor da Brasil

Biomassa, Celso Marcelo de Oliveira foi convidado pelo Governo Federal para a participação (com uma

palestra técnica) da Missão Brasil Holanda Participação da assinatura do Acordo Bilateral de Bioenergia e

Biomassa Brasil Holanda.

Em reunião com Marcel Gorris foi discutido o projeto “Oportunidades e Desafios da Biomassa Brasileira”

com o objetivo de identificar as empresas brasileiras com o potencial de produção e de exportação de

biomassa, woodchips, wood e biopellets e wood e biocoal e carvão e de resíduos industriais e agrícolas

para atender a demanda da Europa.



PARCERIA INTERNACIONAL BRASIL ALEMANHA. A Brasil Biomassa mantém uma parceria internacional de

negócios na área de biomassa para geração de energia térmica em central termoelétrica na Europa com a

German Pellets Trading Celso, As the worlds largest pellets producer German Pellets Group is still growing

each year including new production sites. We are indeed interested in Brazil for potential future projects. We

would be happy to receive studies on raw material in Brazil and infrastructure of rail, deep sea ports etc.

German Pellets GmbH Benjamin Neter



EXPEERIÊNCIA INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa Pellets Business esteve em reuniões para desenvolvimento de

novos negócios na Holanda com os diretores das maiores termoelétricas NL Esssent RWE, Nuon e Vanttefall

no Porto de Groningen.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL PROJETOS E NEEGÓCIOS EUROPA. 

A Brasil Biomassa através do Diretor Executivo esteve participando como palestrante no Congresso

Internacional de Pellets na Alemanha onde apresentou os projetos em desenvolvimento no Brasil

especialmente utilizando os resíduos da cana-de-açúcar e da agricultura com sucesso.

Hoje desenvolvemos os principais estudos e projetos de agro biomassa e agro pellets no Brasil, um

exemplo de sustentabilidade econômica e social.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A Brasil Biomassa esteve reunião profissional na França com o Industriel

Français Producter de Granulés Bois, um conglomerado de empresas produtoras de pellets e na Agence de

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie uma empresa pública nos setores de meio ambiente, energia

e desenvolvimento sustentável. Estivemos na Propellet que desenvolve uma série de atividades

profissionais para o desenvolvimento do setor industrial produtor de pellets na França com presidente da

Propellet da França e sede da EO2 a maior empresa de pellets na França.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS 

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa esteve na

sede da Greeen Circle na Flórida Estados Unidos.

O grupo produz 400.000 toneladas por ano de

pellets com a qualidade Premium utilizado no

mercado doméstico da Alemanha e da Itália.

Conhecemos toda a tecnologia industrial de

produção de pellets.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL ITÁLIA

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa esteve

na sede da Italiana Pellets localizada próximo de

Milão na Itália.. O grupo produz 300.000

toneladas por ano de pellets com a qualidade

Premium utilizado no mercado doméstico da

Alemanha e da Itália. Conhecemos toda a

tecnologia industrial de produção de pellets.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A Diretoria

Executiva da Brasil Biomassa esteve em

reunião técnica para avaliação da

performance do desenvolvimento tecnológico

da planta industrial de produção de pellets

de madeira com capacidade de 40.000

mt/ano na Itália na cidade de Palermo.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A Diretoria

Executiva da Brasil Biomassa esteve na sede

da Topell Holanda que produz pellets

torrificados. Com tecnologia inovadora

produz 50.000 toneladas por ano de pellets

torrificados e atende a termoelétrica da RWE.

Conhecemos toda a tecnologia industrial de

produção de pellets torrificados.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A Diretoria

Executiva da Brasil Biomassa esteve em

reunião técnica para avaliação da

performance do desenvolvimento tecnológico

da planta industrial de produção de pellets

de madeira com capacidade de 50.000

mt/ano na Itália na cidade de Breescia.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A

Diretoria Executiva da Brasil Biomassa

esteve em 2018 em reunião técnica para

avaliação da performance do

desenvolvimento tecnológico da planta

industrial de produção de pellets de

madeira com capacidade de 90.000

mt/ano no norte de Portugal.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A

Diretoria Executiva da Brasil Biomassa

esteve em 2018 em reunião técnica para

avaliação da performance do

desenvolvimento tecnológico da planta

industrial de produção de pellets de

madeira com capacidade de 130.000

mt/ano em Coimbra de Portugal.



PROJETO INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO DE

PELLETS ESTADOS UNIDOS. A Diretoria

Executiva da Brasil Biomassa firmou um

contrato internacional para o

desenvolvimento de um plano de marketing

internacional visando a exportação da

produção industrial da Lee Energy Solutions

do Alabama nos Estados Unidos. Toda a

produção industrial foi exportada para a

Holanda.

PROJETO INTERNACIONA EXPORTAÇÃO DE

PELLETS INDIA CANADÁ. A Diretoria da Brasil

Biomassa firmou um contrato internacional

para o desenvolvimento de marketing

internacional visando a exportação da

produção industrial da Abellon Clean Energy

da Índia com a sua unidade no Canadá.

Toda a produção industrial foi exportada

para a Europa.



PROJETO INTERNACIONAL ÁFRICA DO SUL. A Brasil Biomassa foi contratada pela Building da Itália para

atuação consultiva no Projeto MKUZE – África do Sul envolvendo o aproveitamento da palha da cana de

açúcar para o processo de geração de energia térmica.

A nova central de biomassa de Mkuze seguirá a legislação sul-africana de “Small Scale Boilers”, a qual

impõe uma limite de 50 MWt PCI de entrada com uma central de energia. Estamos avaliando o sistema de

caldeira industrial, limpeza a seco da palha, enfardamento e a geração de energia com o uso da palha em

Mikuze Africa do Sul.

Organizamos uma série de reuniões internacionais e no Brasil com os principais produtores de

equipamentos.



PROJETO INTERNACIONAL PORTUGAL. A Brasil Biomassa participou como empresa de consultoria para

contencioso contratual e depois como sócia no projeto industrial em Portugal. Unindo-se Enerpura

formou-se a Enerswiss com para o desenvolvimento de um sistema de potencialização energética do

woodchips com a secagem industrial por microondas para ter energia mais eficiente.

Este projeto teve um resultado positivo em termos de diminuição de umidade da madeira e um aumento na

eficiência energética, sendo testado na caldeira industrial da termoelétrica em Portugal.

Um objetivo do projeto industrial era a redução das emissões de CO2 gerado pela queima de carvão pela

termoelétrica. Este projeto foi desenvolvido para atender os interesses da Energias de Portugal EDP para

a mudança da matriz energética da termoelétrica de carvão de Sines por biomassa energética.



DESENVOLVIMENTO BRASIL 
PROJETOS SUSTENTÁVEIS



Acordo de participação e gestão de investimentos com a Bauhaus Capital Partners Investment Banking

trabalha com projetos e financiamentos internacionais (investidores por meio de fundo hedge e capital de

risco) na faixa de 20M € para € 150M sendo uma oportunidade para o desenvolvimento do setor

industrial de biomassa e bioenergia no Brasil .

Atuamos no desenvolvimento de negócios comerciais com fundo de ativo florestal e investidores nacionais

e internacionais na área florestal A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos de ativos

florestais. Desenvolvemos uma estratégia para disponibilizar informações com rentabilidade para os

detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão ao fundo de investimentos. Desenvolvemos

uma estratégia consultiva para disponibilizar informações e negócios com rentabilidade para os

detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão técnica ao fundo de investimentos. Trabalhamos

nas possibilidades de gerar valor com melhorias silviculturais para as empresas e conhecimento dos

mercados regionais de produtores e utilizadores da madeira e a biomassa florestal. Atualmente

trabalhamos com dezenas empresas de base florestal (ativos florestais) e no processamento mecânico da

madeira em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e da Bahia.

A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos de ativos florestais. Desenvolvemos uma

estratégia consultiva para disponibilizar informações e negócios com rentabilidade para os detentores de

ativos florestais (madeira) e uma discussão técnica ao fundo de investimentos.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS COM FUNDO DE ATIVOS FLORESTAIS. A Brasil Biomassa mantém um acordo

de cooperação e desenvolvimento de negócios e investimentos com grandes fundos de investimentos na

área de clean energy, energia renovável e no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de

biomassa, pellets ebriquetes.



E também em regiões com demanda diversificada por madeira, e com tendência por demanda das

florestas plantadas e no âmbito de consumo com foco em off-takers para energia, celulose & papel e

madeira sólida e de biomassa para co-geração de energia, processo de torrefação e na produção de

pellets.

Nossa atuação profissional preparatória para uma avaliação ao fundo de investimento envolve a

identificação do proprietário florestal, uma avaliação do inventário florestal e a assinatura de um acordo de

confidencialidade. Nosso trabalho se complementa numa avaliação técnica do ativo florestal, um estudo

prévio de projeção de IMA e condições de plantio florestal e/ou cultivo, uma diligência jurídica e fundiária,

uma análise do setor envolvendo os preços de madeira na região e no balanço de oferta e demanda.

Desenvolvemos também um estudo de rentabilidade baseado em possíveis consumidores.

A Brasil Biomassa prepara toda a documentação para uma análise técnica e documental para o fundo de

investimentos em ativos florestais podendo atuar de forma complementar com um valuation, uma análise

de receitas de venda da madeira e projeção de IMA, uma análise de custos (frete, mão de obra, insumos),

um mapeamento de possível desequilíbrio entre oferta e demanda na região.

E ainda uma discussão para a venda dos ativos florestais (venda parcial ou total dos ativos florestais para

investidores e fundos institucionais ou de ativos totais através de um IPO) e da matéria-prima florestal e a

biomassa residual para as empresas industriais e players comerciais na proximidade da unidade ou da

base industrial.

Um exemplo de atuação profissional da Brasil Biomassa foi a operação com uma grande empresa com

ativos florestais em Minas Gerais. Os seus plantios objetivaram produzir matéria-prima para conversão em

energia, geração de outros produtos de valor agregado (celulose, pellets) ou aproveitamento da madeira

bruta para fins diversos.



O primeiro passo foi a regularização ambiental da propriedade florestal junto ao IBAMA, IEF, IGAM

(outorgas para uso de água na irrigação de plantio) e INEMA, devidamente licenciadas e em situação

regular, como as respectivas autorizações (APP, RFL, DAIA, DLA, SICAR, CEFIR, CAFIR, CTF/APP, CAR,

Registro da Floresta Plantada) e demais autorizações pertinentes, para o plantio efetivo. A unidade

florestal tinha proximidade com o mercado consumidor como a indústria de celulose Suzano, possui

unidade fabril na Bahia onde a entrega e abastecimento é feita no depósito de madeira localizado em

Minas Gerais, distante em média, de até 150 km do raio das 11 propriedades, configurando benefício

considerável na logística. As fazendas localizam-se ha cerca de 320 km do terminal marítimo de Ilhéus e

190 km do traçado projetado da futura FIOL. A cidade de influência na região Vitoria da Conquista (BA)

está distante 120 km do projeto.

No inventário florestal contatamos que as árvores com mais de 20 metros de altura e DAP acima de 60 cm

e uma expectativa de IMA = 40m3/hectare ano. Iniciado o corte e fornecimento de madeira sem casca

para a indústria de celulose, com matéria-prima de excelente qualidade e alta produtividade.

Comprovamos o volume projetado de matéria-prima florestal e também a produção de biomassa para fins

de energia de 500.000 m3 ano um atrativo para os investidores. Assessoramos na venda dos ativos

florestais para um fundo de investimento no Brasil.

Nossa análise setorial focada e especifica para ativos florestais, com suporte da experiência em manejo de

ativos florestais. Temos uma vivência profissional nas áreas de investimento, aproximando-se das

tendências de mercado e melhorando a capacidade de negociação e diligencia nas transações. O network

no mercado florestal e industrial, aliado com a extensa plataforma técnica da Brasil Biomassa, são

diferenciais na busca e monitoramento de potenciais alternativas para a venda dos ativos florestais ou de

biomassa para geração de energia, e dando-nos a capacidade e controle da estratégia do negócio.



Atuamos ainda na Assessoria na captação de recursos financeiros e estruturação financeira através de

Fundos de Investimento Private Equity e Venture Capital e Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e:

Otimização da gestão financeira de um negócio, com definição da estrutura ideal de capital.

Assessoria na captação e registro de Investimentos Estrangeiros. Operações de Antecipação e

Securitização de Recebíveis através de FIDCs e Securitizadoras: É a aquisição dos direitos resultantes de

vendas a prazo gerando crédito a vencer com o prazo de até 120 dias. Captação de Capital de Giro, na

forma de empréstimos e financiamento (DEBT): Conta Garantida, Desconto de Recebíveis, Capital de giro

parcelado; Troca de Frota, Finame, Leasing, compra de maquinas e equipamentos e ampliação. Assessoria

e consultoria em processos de recuperação financeira (Turnaround); elaboração e estruturação de planos

de recuperação com análises setoriais e de viabilidade econômica de projetos. Estruturações de novos

negócios e investimentos - Project Finance; implantação de projetos de investimentos; elaboração de

planos de negócios e estruturação financeira. Estruturas Patrimoniais (holginds, trusts, business estate

planning). Assessoria em operações de sucessão empresarial através de “Buy/Sell Agreement” (contrato

de Compra/Venda) e Apoio a projetos de investimento sustentáveis



Bem como de projetos detalhados de gerenciamento da implantação de unidade de geração a vapor com o

uso da biomassa e de engenharia e gerenciamento para implantação do bioparque de biomassa florestal e

industrial para o processamento e a venda de energia. Para o aproveitamento sustentável dos resíduos

para a geração de energia ou para uma industrialização sugerimos a implantação dos Bioparque ou Centro

de Recolhimento e de Processamento de Resíduos Florestais e Industriais. Na cadeia de aproveitamento

da biomassa florestal temos três fases distintas. .

1. Recolhimento dos Resíduos na Unidade Florestal e o Processamento por Cavaqueamento Industrial.

2. Sistema adequado de Transporte dos Resíduos Florestais ou da Biomassa Industrial.

3. Sistema de aproveitamento e de utilização dos resíduos florestais e industriais para o processo de co-

geração de energia ou processamento industrial.

Da exploração florestal até o processamento no bioparque biomassa inclui as seguintes operações:

Recolhimento e Transporte de biomassa nas áreas florestais sem pré-processamento. Este método

consiste em recolher e efetuar o transporte da biomassa residual sem que esta venha em passar por

nenhum processo de picagem ou trituração industrial, mas somente é aconselhável em distância muito

reduzidas (10 a 15 km), entre a floresta e os centros de processamento. Sendo a baixa densidade uma das

principais características da biomassa, o seu transporte só será viável se distância entre o local de

recolhimento e a central de processamento for relativamente pequena.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS DESENVOLVIMENTO DO BIOPARQUE BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. O

desenvolvimento de projetos de bioparque de biomassa para fins energético. Trabalhamos com projetos

de aumento da eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de fontes

sustentáveis; otimização de atividades florestais; demonstração da viabilidade de implantação de

unidades deprodução debriquetes epellets.



Para ultrapassar esta condicionante, a cadeia de aproveitamento da biomassa deverá ser executada em

simultâneo com a exploração da madeira comercial. Se considerarmos que, desta forma, os meios

técnicos (de transporte e processamento) e humanos (operadores) são os mesmos para as duas cadeias.

Bioparque Biomassa Florestal e Industrial tem por objetivo de ser uma fonte geradora de matéria-prima

para o processamento de geração de energia (co-geração de energia, processo térmico) e para ser um pólo

de desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis como o bio combustível sólido, a biomassa

florestal.

Processamento da biomassa na unidade florestal. Esta operação é realizada junto a unidade florestal

utilizando o picador industrial. A biomassa é transportada para os bioparques ou centro de processamento

na forma de cavaco de madeira ou woodchips, o que traz grandes vantagens em relação ao transporte da

biomassa em bruto.

Carregamento e Transporte. Nesta fase, o material acumulado é colocado em veículos de transporte, para

ser conduzido ao seu destino final. A grande diferença entre a cadeia de aproveitamento da madeira

comercial e dos resíduos florestais está na inclusão de uma operação de tratamento.

Parque de Pré-Tratamento. Nestes parques, a biomassa chega em estado bruto e sofre uma transformação

que vai de acordo com a necessidade das características do material na fase posterior de utilização. Os

parques de pré-tratamento devem ser dimensionados de acordo com os recursos tecnológicos existentes

de maneira a garantir a sua capacidade de tratamento, dispondo em simultâneo de um mercado potencial

nas proximidades, que permita assegurar a colocação do produto.

Enfardamento da biomassa. Este método é usado com recurso a enfardadeiras. Este equipamento permite

efetuar o recolhimento dos resíduos florestais e tem por princípio a compactação dos materiais em fardos,

podendo desta forma otimizar o armazenamento e o transporte.



A logística do transporte dos fardos é um sistema semelhante ao utilizado no transporte da madeira. Os

caminhões são os mesmos e são carregados da mesma forma. O enfardamento da biomassa tem as

seguintes vantagens: os fardos são manejados com o mesmo equipamento que é utilizado para os troncos;

os fardos ocupam menor espaço físico que a biomassa em bruto, o que permite um maior armazenamento

e transporte de biomassa; os fardos podem ser armazenados sem perder a sua consistência; o

armazenamento é mais seguro, simples e barato, apresentando um menor risco de combustão espontânea.

Aproveitamento da Árvore Descartada. Neste processo, ao contrário do que se verifica nos casos

anteriores, a biomassa utilizada corresponde ao fuste inteiro de uma árvore descartada ou com defeito. As

árvores processadas neste sistema têm baixo valor econômico, sendo fruto de desbastes, povoamentos de

baixa rentabilidade, culturas energéticas, árvores de áreas de cortes antecipados ou danificados por

incêndios, vendavais ou pragas e doenças. As árvores são aproveitadas para a obtenção de biomassa.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a qualifica a avaliar e viabilizar a utilização

dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos, considerando toda a cadeia produtiva, bem

como a quantificação dos resíduos gerados, aspectos técnicos, econômicos e ambientais e para a

viabilidade no desenvolvimento de um negócio sustentável.

As atividades da Brasil Biomassa incluem os serviços especializados em estudos de viabilidade técnica e

econômica, do plano estrutural de negócios e do planejamento estratégico para a implantação de uma

unidade industrial de co-geração de energia com o uso da biomassa.

No ano de 2010 a Brasil Biomassa desenvolveu um Centro de Processamento e Recolhimento de Biomassa

Florestal e Industrial no Rio Grande do Sul.



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 2024, 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. 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).

PROJETOS SUSTENTÁVEIS DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS COM FLORESTA ENERGÉTICA. Soluções

área florestal e industrial com estudo e projetos de desenvolvimento de floresta para fins energético.

Desenvolvemos uma série de projetos de plantações florestais com a finalidade de uso para co-geração

deenergia eparaaprodução depellets.



A partir dos métodos de melhoramento desenvolvido pela Brasil Biomassa , 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 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.

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.



Utilizamos dados do controle de qualidade mensal das propriedades energéticas da biomassa usada na

geração de energia. No entanto, o uso da biomassa depende de uma avaliação criteriosa da quantidade

disponível e de sua qualidade, além da verificação das questões de mercado que determinam outros usos

concorrentes, da tecnologia disponível para o uso da mesma na geração de energia, entre outros fatores

técnicos, econômicos, sociais e ambientais.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS DESENVOLVIMENTO DO MAPEAMENTO FLORESTAL E INDUSTRIAL.

Desenvolvemos uma série de atividades de mapeamento de biomassa para projetos de co-geração de

energia e para a produção de pellets. Realizamos um mapeamento de disponibilidade dos resíduos de

biomassa florestal e industrial, bem como avaliamos a qualidade energética análises de cada tipo de

biomassa em determinada região noBrasil.



Desenvolvemos um estudo técnico sobre o Mapeamento Florestal e Industrial na forma de relatório

analítico dividido em três fases: o primeiro relatório envolve explicações de ordem técnica sobre a

produção e o uso da biomassa para fins de energia, dados do setor florestal.

Ressaltamos ainda as técnicas de plantações e colheita da cultura do eucalipto e pinus, o segundo com

planilhas de mercado e preços do eucalipto e pinus nas regiões delimitada no estudo e um terceiro

relatório na forma de mapeamento. E do potencial de fornecimento de biomassa do tipo florestal,

industrial (processamento industrial da madeira do tipo cavaco de madeira) e de ativos florestais (áreas de

arrendamento e reflorestamentos disponíveis nas regiões delimitadas no estudo), considerando-se

recursos, oferta e usos e o estudo conceitual de alternativas para o uso de biomassa e de ativos florestais

para arrendamento a fim de subsidiar os projetos energéticos.

Retratamos os objetivos dos relatórios analíticos de mapeamento para:

Conceber soluções técnicas para melhor alternativa para o aproveitamento da biomassa de origem da

cultura do eucalipto e pinus (florestal e processo industrial da madeira) na região delimitada como uma

fonte energética para os projetos a serem implantados.

Identificar e quantificar os resíduos, rejeitos e subprodutos gerados da biomassa da cultura florestal

do eucalipto na região delimitada;

Realizar uma avaliação econômica sobre o aproveitamento residual da biomassa florestal e industrial na

região delimitada até o presente momento, observando também as possíveis tendências de crescimento

futuro para atender aos projetos;

Avaliar a utilização atual ou potencial de utilização de energia gerada a partir dos resíduos gerados

(biomassa de eucalipto) da colheita ao processo industrial da madeira na região delimitada.



O objetivo é subsidiar uma avaliação da empresa para o desenvolvimento de projetos de geração de

energia. Com base nos dados da produção/consumo foram feitas estimativas dos montantes de resíduos

gerados pela atividade florestal e industrial e do potencial energético dos resíduos de biomassa. Os

resultados apresentados poderão servir de base para uma melhor avaliação da empresa para o uso

sustentável e econômico de utilização da biomassa para geração de energia.

Abordagem do Trabalho de Mapeamento Florestal e Industrial. Para cumprir o trabalho desenvolvemos um

mapeamento dos principais produtores de biomassa (processada) e produtores florestais (madeira em pé -

ativo florestais) da região com dados da localização, do quantitativo de biomassa, do comprometimento e

uso comercial, do tipo de biomassa. E as suas características (PCI, densidade, custo CPT, volume de

crescimento por ano) e o preço (demonstrando como a terra, transporte, colheita e madeira compões o

valor final) e o histórico e expectativa de preço.

Avaliamos as principais culturas e os resíduos resultantes da produção madeireira. Os resultados

apresentados poderão servir de base para uma melhor avaliação do setor e para a análise de

possibilidades econômicas de utilização dos resíduos para geração de energia.

Apresentamos informações gerais sobre o potencial de biomassa e ativos florestais e de dados e a

descrição dos métodos utilizados para os cálculos da geração de resíduos e utilização potencial na geração

de energia são demonstrados na metodologia.

Avaliação das técnicas de cultivo e de produção do eucalipto e pinus, desde o clima e solo até o tipo de

semente, a forma de plantações e de colheita com o melhor resultado econômico.

Abordagem metodológica. Neste item é apresentada a abordagem geral do estudo, a área de abrangência

e a metodologia utilizada na realização deste trabalho no que concerne a: i. Mercado e Preços de Ativos

Florestais; ii. Plantações de Eucaliptos e Pinus; iii. Macrolocalização dos Produtores Florestais e

Industriais.



Projetos de Mapeamento Florestal e Industrial Desenvolvidos e Clientes da Brasil Biomassa.

Desenvolvemos mais de vinte estudos técnicos em relatório do mapeamento florestal e industrial para os

seguintes grupos:

1. Estado do Pará Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Pará, Banco do Amazonia e

Imazon. A Brasil Biomassa contratada pela Secretária de Indústria e Comércio do Estado do Pará com

apoio do Banco do Pará e da Amazonia atuou em 2016 um mapeamento técnico de fornecimento e do

potencial de biomassa no Estado do Pará.

Obteve dados coletados junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e a Secretaria do

Meio Ambiente desenvolveu o mapeamento do potencial de biomassa de plantios florestais e de processo

industrial de madeira nativa legalizada disponível no Estado do Pará.

A metodologia contemplou numa primeira fase o levantamento de informações junto as pequenas, médias

e grandes empresas do setor florestal e industrial em 38 municípios. Buscou-se obter as informações dos

quantitativos de biomassa diretamente das empresas detentoras de plantios florestais e de

processamento industrial.

Realizou-se por meio do emprego de imagens dos satélites RapidEye fornecidas pelo Ministério do Meio

Ambiente (MMA onde selecionamos as imagens do Estado do Pará.

O presente trabalho contemplou, portanto, um potencial de quase 5.000.000 toneladas de biomassa

disponível no Estado do Pará no ano de 2016 para o desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis

no trabalho técnico intitulado de “Potencial de Biomassa no Estado do Pará”, 2016.



2. Estado de São Paulo Granbio Bioenergia. A Brasil Biomassa contratada pela Granbio Bioenergia

para o desenvolvimento de um mapeamento de produtores florestais e do processo industrial da madeira e

do potencial e disponibilidade da biomassa da cana-de-açúcar para fins de geração de energia térmica no

Estado de São Paulo. Trabalhamos com checagem de campo para confirmação dos dados coletados junto

a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento sobre os plantios florestais (área de colheita e os

resíduos gerados desde a extração, potencial e disponibilidade e quantitativo que podem ser aproveitados

com custos de matéria-prima e de transporte), os produtores industriais do processo da madeira (todos os

tipos de indústrias da silvicultura e processo industrial com dados sobre o potencial e a disponibilidade e

quantitativo dos resíduos industriais que poderiam ser aproveitados com custos de matéria-prima e de

transporte) e dados de produção e disponibilidade de biomassa do setor sucroenergético no Estado de São

Paulo. O presente trabalho contemplou, um potencial de quase 6.500.000 ton. de biomassa florestal e do

processo industrial e de quase 9.680.000 ton. da cana-de-açúcar disponível São Paulo no ano de 2017.

Este trabalho técnico foi base ao livro intitulado de “Potencial de Biomassa Florestal, Industrial e

Sucroenergética no Estado de São Paulo”.

3. Estado de São Paulo Cosan Biomassa. A Brasil Biomassa contratada em 2018 pela Cosan Biomassa

o desenvolvimento de um mapeamento de produtores e o potencial de biomassa do setor sucroenergético

no Estado de São Paulo. Trabalhamos com checagem de campo para confirmação dos dados coletados

junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento sobre os produtores da cana-de-açúcar

(área de plantio e de colheita da cana-de-açúcar e o potencial de palha no campo) e do processo de

produção de etano (bagaço) l com dados sobre o potencial e a disponibilidade e quantitativo do bagaço da

cana-de-açúcar com custos de matéria-prima e de transporte). O presente trabalho contemplou, portanto,

um potencial disponível de quase 4.800.000 toneladas de palha da cana-de-açúcar e de quase 2.780.000

toneladas de bagaço da cana-de-açúcar disponível no Estado de São Paulo (quarenta municípios) no ano

de 2018 para o desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis da empresa no trabalho técnico

intitulado de “Potencial de Biomassa Sucroenergética no Estado de São Paulo”, 2018



4. Brasil Thyssen Group. A Brasil Biomassa contratada em 2018 pela Thyssen Group para o

desenvolvimento de um mapeamento de produtores e o potencial de biomassa no Brasil para a instalação

de equipamentos de torrefação da biomassa. Levantamento técnico dos maiores players produtores de

biomassa no Brasil.

O relatório técnico desenvolvido veio em consolidar a tendência do potencial de mercado brasileiro para

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

primárias associadas, visando subsidiar uma decisão técnica da empresa ThyssenKrupp para o ingresso no

mercado de processamento industrial da biomassa (torrefação) para fins de energia.

O presente estudo avaliou o mercado brasileiro com potencial de aproveitamento da biomassa florestal e

industrial e de resíduos agroindustriais e agricultura para os projetos de torrefação da biomassa

energética no Brasil.

5. Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos EBX. A Brasil Biomassa contratada em 2018

pelo Grupo EBX Eike Batista para o desenvolvimento de um mapeamento nos Estados do Rio de Janeiro,

Minas Gerais e Espírito Santos. O objetivo principal do trabalho foi realizar um diagnóstico da base

produtora de cana de açúcar em torno do Superporto do Açu está localizado no município de São João da

Barra, norte do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no distrito de Açu Porto do Açu, em um raio

de 100 á 300 km envolvendo os estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tendo como

premissa o alcance dos seguintes objetivos específicos:

1. Desenvolveu um mapa de suprimento e fornecimento de matéria-prima da cana de açúcar;

2. Quantificou a área de produção de cana de açúcar e o potencial residual de palha e bagaço de cana;

3. Simulou o estoque de volume de bagaço e palha.



6. Estado do Pará Imerys Caulin. A Brasil Biomassa contratada em 2019 pela Imerys Caulin visando um

estudo de mercado, fornecimento e potencialidade da biomassa florestal e industrial e agroindustrial para

mudança da matriz energética.

Com o objetivo final de fornecer à Imerys todo o conhecimento necessário para entender a estabilidade e

as condições gerais do mercado de fornecimento de biomassa. Os gastos com energia são um fator crítico

para o desempenho de nossos negócios, assim como o fornecimento de energia é um fator crítico para a

confiabilidade / sustentabilidade.

Para cumprir o objetivo, esperamos que as seguintes informações sejam fornecidas (não se limitando ):

a): 1. Provedores capazes de suprir nossas necessidades atuais e nossas necessidades estimadas caso

convertamos nossa grade BPF completa em Biomassa.

2. Com quais materiais eles trabalham;

3. Localização e disponibilidade logísticas para entrega do produto em Barcarena-PA;

4. Principais fornecedores e histórico de mercado;

5. Certificações necessárias;

6. Planos de expansão;

7. Tendências de mercado: capacidade projetada para os próximos 5/10/15 anos;

8. Preços projetados e tendências de preço;

9. Novos possíveis players e futuros movimentos de mercado.

Fizemos uma avaliação do potencial de matéria-prima (florestal e do processo industrial da madeira)

legalizada junto aos maiores players do Estado e de um levantamento detalhado da biomassa do açaí e de

outros tipos de resíduos para geração de energia.



7. Estado do Paraná Grow Florestal. A Brasil Biomassa contratada pela Grow Florestal e Industrial em

2020 para o desenvolvimento um mapeamento técnico de fornecimento e do potencial de biomassa

florestal e industrial nas cidades de Campo Largo Fazenda Rio Grande e Itaperuçu no Estado do Paraná.

Obteve dados coletados junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Estado do

Paraná e junto as principais entidades do setor e diretamente com 300 indústrias de processamento da

madeira. Buscou-se obter as informações dos quantitativos de biomassa diretamente das empresas

detentoras de plantios florestais e de processamento industrial. Os principais resíduos da indústria

madeireira de Campo Largo Fazenda Rio Grande e Itaperuçu são: a serragem, originada da operação das

serras, que pode chegar a 12% do volume total de matéria-prima; os cepilhos ou maravalhas, gerados

pelas plainas, que podem chegar a 20% do volume total de matéria-prima, nas indústrias de

beneficiamento; e os cavacos, compostos por costaneiras, aparas, refilos, cascas e outros, que pode

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

mostraram os seguintes tipos de resíduos gerados: resíduo fonte de energia: 90,000 m3 e resíduos

florestais: 347.645.,3821 estéreo; resíduos de madeira serrada: 107,5874 m3, resíduo miolo de

compensado e de processo de mdf: 694,7758 m3, resíduo fonte de energia: 1.530.6005 m3 e de resíduos

florestais: 309.017,1542 estéreo.

8. Estado de São Paulo Mais Energia. A Brasil Biomassa contratada pela Mais Energia em 2021 para o

desenvolvimento um mapeamento técnico de fornecimento e do potencial de biomassa florestal e

industrial em oitenta cidades no Estado de São Paulo para o desenvolvimento de projetos de geração de

energia.

9. São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais Reunion Engenharia. A Brasil Biomassa contratada pela

Reunion Engenharia em 2021 para o desenvolvimento um mapeamento técnico de fornecimento e do

potencial de biomassa florestal e industrial nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná para

o desenvolvimento de projetos de biocarvão.



Nossa experiência profissional se consolida com as duas publicações:

Livro Potencial de Biomassa no Estado de São Paulo e o Aproveitamento Sustentável dos Resíduos 

Florestais e Industriais. 

Desenvolvido pela equipe técnica da Brasil Biomassa tendo como objetivos estratégicos: Integração da

exploração sustentável da biomassa residual florestal e industrial ao nível dos objetivos estratégicos da

política florestal do Estado de São Paulo e a definição de ações estratégicas para o seu desenvolvimento.

Monitoração das ações de exploração de biomassa residual florestal no sentido de compatibilizar a

redução do risco de incêndio, da política de reflorestamento e a manutenção do fundo de fertilidade dos

solos.

Os principais objetivos do livro era de:

I) Aproveitamento dos resíduos do processo de extração florestal até a fase da produção industrial,

gerando um aumento na produção de energia pelo uso da biomassa e no aproveitamento sustentável para

a produção de pellets e briquetes. Garantia de segurança no abastecimento do mercado interno industrial

com uma fonte renovável de energia e um adicional de exportação para os mercados dos Estados Unidos,

China e Europa.

II) Estimulo ao setor florestal e industrial para a produção e no consumo da biomassa como uma fonte

alternativa de energia, para o desenvolvimento de novos negócios e para a geração de novos empregos no

Estado.



Atlas Brasileiro Biomassa e Bioenergia. Nossa equipe desenvolveu e editou o primeiro Atlas Brasileiro de

Biomassa e Bioenergia com o apoio da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável implementando uma estratégia integrada e de planejamento sobre o potencial de produção da

biomassa florestal e agroindustrial para o desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis.. No âmbito

dos resíduos do setor agroindustrial trabalhamos com os dados da produção e com as estimativas dos

montantes de resíduos gerados e do potencial energético destes resíduos. Foram avaliadas as principais

culturas agrícolas brasileiras, segregadas em culturas temporárias e permanentes e os resíduos florestais e

industriais resultantes da produção madeireira. No estudo técnico da ABIB Brasil Biomassa o Brasil tinha

um 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.

Soma-se a este quantitativo a estimativa dos resíduos gerados pelo setor agroindustrial de 547.306.628.

Os resultados apresentados foram utilizados 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. Este atlas tinha como objetivo principal, realizar o diagnóstico da

geração de resíduos nos setores da silvicultura e florestal, agricultura e agroindústria primárias associadas

(sucroenergético), visando subsidiar o desenvolvimento de projetos de aproveitamento da biomassa e a

sua conversão de uma fonte de energia limpa e renovável. Consideramos a necessidade de uma política

nacional para o desenvolvimento estratégico do setor para uma promoção e o apoio na produção e no uso

da energia a partir de biomassa residual.

O preço das energias provenientes de combustíveis fósseis tende a um aumento nos preços próximos anos

e um avanço no consumo interno de energia. O aproveitamento da biomassa florestal, industrial e

agroindustrial 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.



Pelo sistema de container em operação desenvolvida pelo Porto de Itajai em Santa Catarina para a China e

Coréia do Sul , woodchips por navio graneleiro em operação desenvolvida pelo Porto de Puchoco no Chile

para a China e nas operações de exportação de briquete que desenvolvemos em Santa Catarina para a

Áustria e de pellets em operações desenvolvidas para atender a demanda de consumo da Itália e no Reino

Unido. Recentemente estivemos na China proferindo uma palestra no 5th Asia-Pacific Biomass Energy

WoodChips Pellets Exhibition e em reunião com as maiores indústrias de produção de celulose e mdf onde

constatamos um crescente mercado internacional de consumo (exportação e importação) de woodchips.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE EXPORTAÇÃO DE BIOMASSA WOODCHIPS PELLETS E BRIQUETES.

Projetos e estudos consultivos para exportação de biomassa, woodchips, pellets e briquetes com o apoio

do nosso departamento de oportunidades de negócios internacionais. A Brasil Biomassa tem grande

experiência naáreadeexportação dewoodchips.



A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora de woodchips (cavaco de madeira

limpo e sem casca de pinus e eucalipto) em quantidade mensal de 10.000 ton/BDMT pelo sistema de

exportação via container para Xiamen C&D Paper & Pulp Co.,Ltd.da China pelo Porto de Itajaí em Santa

Catarina. Desenvolvemos operações de exportação de woodchips de eucalyptus para a Coréia do Sul e de

biomassa para geração de energia para a Europa. Estamos trabalhando com os maiores players

comerciais da Ásia para o desenvolvimento de operações de exportação.



Nova operação de exportação de wood chips em Santa Catarina desenvolvida e administrada pela Brasil

Biomassa. Desenvolvemos operações de exportação de woodchips de eucalyptus para a Coréia do Sul e de

biomassa para geração de energia para a Europa.



A Brasil Biomassa e efetuou operações de exportação em Concepción pelo Portos de Puchoco e Coronel

no Chile. Trabalhamos com um produto de qualidade premium dentro das normas internacionais e a

exportação foi para o mercado asiático. Hoje representamos mais de nove empresas florestais e

produtores de biomassa e woodchips para o desenvolvimento de negócios na exportação, com a

experiência técnica e documental e no estudo de mercado.



A Brasil Biomassa administrou (teste de qualidade, certificação, operação de produção e exportação e

contrato internacional com um grande distribuidor de biopellets) a operação da maior a exportação de

biopellets da cana-de-açúcar .



A Brasil Biomassa administrou (teste de qualidade, certificação, operação de produção e exportação e

contrato internacional com um grande distribuidor de pellets na Austria ) a operação da maior a exportação

de briquete (400 containers) do Brasil com sucesso da operação e na qualidade do produto para

aquecimento térmico residencial e de lareiras na Europa.



A Brasil Biomassa está desenvolvendo quatro operações de exportação de woodchips no Brasil. Podemos

utilizar todos os portos no Brasil para a exportação pelo sistema de container em qualquer quantidade de

produto. Estamos trabalhando para a viabilidade de operações de exportação de woodchips para o

mercado de celulose (eucalyptus) da China e Coréia do Sul e de mdf (pinus) para a Turquia e a Itália com o

uso de navio graneleiro com a logística portuário no Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul.

Sua empresa pode ser uma cliente da Brasil Biomassa na área de desenvolvimento de negócio na área de

exportação. Podemos atuar na área consultiva e na administração e participação da operação

internacional. Na área consultiva oferecemos uma série de serviços (estudo da viabilidade de exportação

de woodchips) na origem e em todos os pontos da cadeia de suprimento e de logística, inclusive nos

pontos de importação e exportação com auxílio da trading company. E o nosso estudo de viabilidade leva

em consideração um estudo da logística e as normas definidas para o setor, tornamos a comercialização

de woodchips e biomassa menos contenciosas e passíveis de litígio. Os trabalhos a serem desenvolvidos

pela Brasil Biomassa contempla:

• Avaliação de áreas florestais e da produção industrial, para definir o fornecimento de woodchips de

qualidade internacional para o mercado de celulose e mdf.

• Estudos da cadeia de suprimento (qualificação do produto industrial), incluindo problemas como

granulometria, armazenamento e processamento do produto industrial.

• Verificação da quantidade de entregas físicas dos produtores florestais e industriais (controles de

entrada e saída) e de qualidade do produto final.

• Avaliação de condições do estoque e estimativas de volume para atender ao player comercial

internacional.

• Certificação do produto – woodchips em laboratório nacional e internacional e uma avaliação de

qualidade de acordo com normas nacionais e internacionais, conforme exigido para a entrega do

woodchips (fator qualidade).



• Avaliação de amostra do produto e a sua qualificação com os serviços de preparação de amostras,

verificações do tamanho de cavacos, cascas, dos valores caloríficos líquidos (análises de cinzas, umidade,

matéria volátil, valor calorífico bruto), da avaliação em laboratório de composição físico-química (teor de

cloro, enxofre, nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio) e de metais (arsênico, cádmio, cromo, cobre,

chumbo, mercúrio, níquel, vanádio, zinco).

Os fornecedores qualificados devem firmar um contrato de venda para a Trading/Brasil Biomassa da sua

produção industrial para a garantia da operação comercia.

Ainda aos nossos clientes prestamos os serviços (com apoio da empresa de logística, prestadores de

serviços na área aduaneira e da trading company) para:

1.) Serviço de recepção e pesagem dos caminhões com o produto.

2.) Armazenamento (exportação em quantidade industrial e a exportação a granel) do woodchips em

uma área coberta em cima (secagem natural do produto).

3.) Coleta (exportação pelo sistema de container) pela empresa de logística em exportação container

vazio junto ao terminal e o trabalho de estufagem dentro do padrão de qualidade designado pelos

contratantes (40 FCL – 25 TM) dentro da área de armazenamento.

4.) Serviço de estufagem (exportação pelo sistema de container) do woodchips no container com

compactação do produto para aumentar a densidade do woodchips.

5.) Transporte da área de armazenagem ate a área do terminal retro-portuário.

6.) Conferência dos containeres a serem embarcados junto ao terminal.

7.) Relatório de avarias e acompanhamento com relatórios semanais sob o material coletado e

armazenado junto ao terminal;

8.) Arquivo de fotos e filmagem da estufagem dos containers para o acompanhamento a empresa e do

comprador internacional.



10.) Trabalho do despachante aduaneiro e prestadores de serviços e nos serviços próprios ou contratado

para o trabalho de tratamento fito sanitário, laudos e Certificação SGS, Certificado de origem,

Conhecimento de Embarque, BL, Declaração de Despacho de Exportação, Registro de Exportação,

Registro de Venda, Comissão e Certificado de Fumigação. Tramites de documentação junto a quaisquer

órgãos intervenientes (DECEX, MAPA, IBAMA, DPF, DTIC). Envio e distribuição de documentos nos portos de

destino, importadores e despachantes estrangeiros. Consolidação e Desconsolidação de Carga.

Acompanhamento da Carga e Transportes de cargas. Pagamento de todas as taxas da operação junto a

área de armazenagem, transporte; despesas no terminal retro-portuário, THC, liberação de BL, taxas

portuárias com o envio de uma prestação de contas e as notas para as empresas contratantes.

A trading company pode atuar como operadora financeira da exportação de woodchips com antecipação

de recebíveis e de operação com aval da carta de crédito para a viabilidade da operação comercial.



A geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte, normalmente a

partir de fontes renováveis ou a biomassa, localizados próximos aos centros de consumo de energia

elétrica. De forma geral, a presença de pequenos geradores próximos às cargas pode proporcionar

diversos benefícios para o sistema elétrico, dentre os quais se destacam a postergação de investimentos

em expansão nos sistemas de distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível

de tensão da rede no período de carga pesada e a diversificação da matriz energética. Trabalhamos com o

desenvolvimento do sistema de compensação de Energia Elétrica, onde a empresa pode gerar sua própria

energia elétrica.

É o processo que permite ao cliente instalar pequenos geradores de fontes renováveis em sua unidade

consumidora. A geração de energia pode ser solar, eólica, biomassa, hídrica e cogeração qualificada. A

energia gerada no mês é descontada da energia consumida, proporcionando uma redução no valor da

conta de energia do cliente.

Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica cuja potência instalada é de até 75kW.

Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica cuja potência instalada é superior a 75 kW e

menor ou igual a 5MW.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA. Apresentamos uma solução estratégica da

Brasil Biomassa para os empresários brasileiro para o desenvolvimento de um novo negócio: o

aproveitamento deresíduos florestais eindustriais parageração deenergia com amicrogeração.



A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o aproveitamento de

resíduos florestais e industriais para fins energéticos. Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência

na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de fontes sustentáveis.Otimização de atividades

florestais; demonstração da viabilidade de implantação de unidades de microgeração de energia. A

expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a qualifica a avaliar e viabilizar a utilização

dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos, considerando toda a cadeia produtiva, bem

como a quantificação dos resíduos gerados, aspectos técnicos, econômicos e ambientais e para a

viabilidade no desenvolvimento de um negócio sustentável.



A Brasil Biomassa desenvolve uma série de projetos industriais de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial em briquete. A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um

projeto de implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para co-geração de

energia, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e pellets, atuando desde os estudos

de viabilidade econômica e planejamento estratégico do plano estrutural de negócios, engenharia básica

industrial e licenciamento ambiental, mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima e o

estudo logístico até o gerenciamento completo de sua implementação com o uso dos equipamentos

industriais produzidos no Brasil e testes pré-operacionais no Brasil e exterior para a certificação do

produto e o plano de marketing para a venda de produção industrial ao mercado nacional e internacional.

PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO DE BRIQUETE DE MADEIRA E AGROBRIQUETE DE RESÍDUOS

AGROINDUSTRIAIS E AGRICULTURA. Desenvolvimento da tecnologia de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial eagroindustrial em briquete.



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. 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 (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.



No ano de 2009 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo financeiro BMG para o desenvolvimento de

três projetos industriais. O primeiro projeto visava a implantação de uma unidade industrial de produção

de briquete com capacidade de 84.000 ton. por ano na região próxima ao Porto de Imbituba SC.

O segundo projeto para grupo financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos de babaçu no estado do

Piauí na produção sustentável do biobriquete com capacidade de 40.000 ton. por ano. A Brasil Biomassa

desenvolveu o terceiro projeto envolvendo os resíduos de casca de cacau na Costa do Marfim para a

produção sustentável do biobriquete de cacau. O projeto visava a implantação de uma unidade industrial

na Costa do Marfim de produção de biobriquete com capacidade de 60.000 ton. por ano.



Recentemente desenvolvemos uma série de avaliação técnica e industrial de produção de briquetes com

resíduos de movelaria e compensado (aproveitamento de passivo ambiental) devido ao descarte

inadequado de resíduos sólidos, especialmente de madeira e seus derivados (painéis de aglomerados,

MDF e compensados), representando mais de 90 % do total de resíduos gerados.

O briquete apresenta benefícios ambientais como diminuição dos resíduos destinados a aterros sanitários,

a diminuição do desmatamento para uso da lenha, possui baixo custo podendo substituir a lenha o carvão

e outros, apresenta maior poder calorifico, como também menor teor de umidade e ocupa menor espaço

para armazenamento. O briquete substituiu parcialmente (até 20%) o carvão vegetal com resultados

satisfatórios no forno elétrico de redução e no alto-forno.



Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de produção de briquete com

resíduos florestais e industriais:

Briquete Madeira Teca

Briquete de Eucalyptus Urophylla e Grandis

Briquete de Resíduos da Fibra da Palmeira

Briquete de Resíduos de Madeira Nativa

Briquete Madeira Nativa Jurema Preta

Briquete de Bracatinga

Briquete de Resíduos de Cumaru

Briquete de Resíduos da Caatinga

Briquete de Madeira Paricá

Briquete de Pinus e Eucalyptus

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acácia Negra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acapu

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Andiroba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Angelim Pedra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Buriti.

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Cedro

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Copaíba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Ipê Amarelo

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Maçaranduba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Mogno

Briquete de Madeira de Araucária



Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de produção de briquete com

resíduos agrícolas, sucroenergético e agroindustrial:

Bio Briquete de Resíduos de Açai

Bio Briquete de Resíduos de Algodão

Bio Briquete de Resíduos de Amendoim (casca)

Bio Briquete de Resíduos de Arroz

Bio Briquete de Resíduos do Bagaço de Cevada

Bio Briquete de Resíduos de Cacau

Bio Briquete de Resíduos Cana de Açúcar

Bio Briquete de Resíduos do Capim Elefante e Brachiara

Bio Briquete de Resíduos Casca do Café

Bio Briquete de Resíduos da Castanha do Pará

Bio Briquete de Resíduos do Coco Babaçu e Coco Verde

Bio Briquete de Resíduos do Cupuaçú

Bio Briquete de Resíduos da Palha do Milho

Bio Briquete de Resíduos de Feijão

Bio Briquete de Resíduos do Trigo

Bio Briquete de Resíduos da Soja

Bio Briquete de Resíduos da Uva

Bio Briquete de Resíduos da Macaúba

Bio Briquete de Resíduos do Girassol

Bio Briquete de Resíduos da Mamona

Bio Briquete de Resíduos do Dendê



O bagaço final é a matéria fibrosa sólida gerada na saída da última moenda, após a extração do caldo. A

composição física do bagaço de cana sob o ponto de vista energético é a umidade (índice padrão = 48%).

Pode-se observar que o peso do bagaço varia em cerca de 24 a 30% do peso da cana, onde tem-se em

torno de 275 kg de bagaço por tonelada de cana (TC). O peso específico aparente do bagaço pode variar de

160 a 240 kg/m³ quando está amontoado e de 80 a 120 kg/m³, quando solto.

BIOPELLETS. O biopellets é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um

combustível sólido a partir de biomassa de resíduos sucroenergético gerados na colheita e no

processamento da cana-de-açúcar , permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando menos

monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.

É uma densificação dos resíduos com homogeneidade na granulometria, maior densidade, de baixa

umidade (regularizam e melhoram a eficiência na sua queima) e elevado poder calorífico (são menos

higroscópicos e muito mais resistentes ao apodrecimento ou à fermentação). Esta transformação (alta

densidade de produto) permite um aumento da eficiência de muitos processos, um fluxo favorável e

melhoria de propriedades de combustão (facilitam as operações de manuseio, transporte e alimentação

de caldeiras industriais para geração de energia).

PROJETOS SUSTENTÁVEIS SETOR SUCROENERGÉTICO BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR. A utilização da

biomassa da cana-de-açúcar na produção de biopellets é uma alternativa sustentável para agregar valor

a biomassa e diminuir os impactos causados pelos resíduos da colheita (palha) e da produção industrial

(bagaço).



BIOPELLETS PRODUTO ENERGÉTICO. Os bio pellets da cana-de-açúcar detém um poder calorífico superior a

17,5 MJ/kg, o equivalente a 5 kWh/kg,, os bio pellets têm teor de cinzas abaixo de 2,0% e umidade inferior

a 8%, características que permitem uma combustão eficiente, de alto valor energético e praticamente

limpa.

Os produtos peletizados podem ser transportados com maior eficiência (cargas são limitadas por peso a

não por volume, utilizando-se a capacidade integral dos meios de transporte) usando sistemas existentes,

tais como transportadores em parafuso ou equipamento de sucção (diminui o custo de transporte e de

armazenamento pela elevada densidade do produto final).

INDUSTRIAL BIOPEELLETS BRASIL. A Brasil Biomassa Pellets Business Consultoria e Engenharia e

Tecnologia Industrial estruturou um modelo de negócio sustentável e inovador para implantação da maior

unidade industrial mundial de processamento de biopellets com o uso da biomassa da palha e do bagaço

da cana-de-açúcar em pleno funcionamento na cidade de Jaú Estado de São Paulo (175.000 mt/ano de

produção industrial) para a Cosan Biomassa (joint-venture Sumitomo Corporation) do Grupo Raizen

visando capturar as oportunidades geradas pelo cenário nacional e internacional de demanda crescente no

consumo de bio/pellets para geração de energia térmica industrial (queima de aviários e aquecimento de

grãos no Brasil e queima industrial em termoelétricas no âmbito internacional).

ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DA BRASIL BIOMASSA. A Brasil Biomassa atuou em todas as etapas para o

sucesso do projeto industrial desde o desenvolvimento do plano estrutural de negócios de aproveitamento

da biomassa do bagaço e palha da cana-de-açúcar para a produção de biopellets, bem como o estudo de

viabilidade com todos os tipos de matéria-prima (avaliação dos custos e o retorno dos investimentos) para

o melhor resultado econômico para a empresa.



Atuamos também no desenvolvimento do estudo ambiental (licenciamento ambiental na Cetesb), das

melhores diretrizes da logística de saída e transporte (rodoviário e marítimo do produto final), um

mapeamento de fornecimento (bagaço da cana-de-açúcar) em São Paulo, da engenharia básica industrial

e licitação em EPC para aquisição de equipamentos industriais, uma engenharia econômica para o

desenvolvimento do projeto de financiamento junto ao FINEP, uma engenharia executiva e de montagem

para a instalação da planta industrial, teste industrial no Reino Unido e Dinamarca, uma certificação

internacional dos biopellets na Europa e o apoio contratual para a venda final do produto (marketing

internacional) e da joint-venture com a Sumitomo Corporation.



ATUAÇÃO ENGENHARIA INDUSTRIAL E PROJETO. A Brasil Biomassa atuou para obtenção de incentivos e

benefícios fiscais e tributários para a instalação da planta industrial em Jaú São Paulo. Dados técnicos

para elaboração do RIMA e certidões ambientais.

Desenvolvemos os estudos técnicos e econômicos para dimensionamento da unidade industrial para um

volume de produção economicamente viável utilizando-se de uma análise de viabilidade econômica

definindo-se os investimentos através da elaboração de uma matriz parametrizada de custos dos

equipamentos, instalações complementares e construções da planta industrial, de custos operacionais da

produção e transporte de matéria-prima,

Nossa engenharia atuou no dimensionamento (memorial descritivo) dos principais equipamentos (balanços

de processo térmico e de massas) e sistemas (mecânico, elétrico, tubulações e a automação industrial)

para viabilidade construtiva e econômica na implantação da unidade industrial (engenharia de compra de

equipamentos com melhor custo econômico).



Na avaliação dos custos da construção civil (fundações, bases de concreto, obras de apoio, sistema viário,

obras de controle de acesso e outras) na avaliações dos-custos de montagem eletromecânica, das

instalações elétricas e automações e no gerenciamento técnico do projeto industrial.

PROJETO FINANCIAMENTO INOVAÇÃO FINEP. A Brasil Biomassa Pellets Business atuou no desenvolvimento

do project finance para a obtenção do financiamento dos equipamentos industriais.

Desenvolvemos uma engenharia financeira com o planejamento estratégico avaliando as linhas de

financiamento nacional (BNDES) e internacional. A estratégia foi uma empresa start up com um projeto de

inovação no aproveitamento da biomassa da cana-de-açúcar. Ingressamos e obtivemos ao grupo uma

linha especial de crédito a fundo perdido no FINEP pela inovação tecnológica e industrial da planta

industrial de produção de biopellets com o uso do bagaço e da palha da cana-de-açúcar.



DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO INDUSTRIAL E TESTE DE QUALIDADE NO MERCADO NACIONAL E

INTERNACIONAL. A Brasil Biomassa desenvolveu sete protótipos industriais (palha enfardada e bagaço

novo, velho, maior e menor umidade e fibra) do biopellets com laudo técnico do laboratório de biomassa da

Universidade Federal do Paraná e do IPT –USP em São Paulo (composição química, umidade, poder

calorífico superior e inferior e comentários de ordem técnica).

Laudo Industrial internacional na Alemanha, Reino Unido e Dinamarca de qualidade do biopellets com

análise da normatização dentro das regras DINPlus, CEN e ENPlus.

Desenvolvimento de testes industriais no Brasil com avaliação da qualificação final do produto e as

emissões de GEE.



MARKETING INTERNACIONAL. A Brasil Biomassa desenvolveu os testes industriais com o biopellets na Drax

Energy Reino Unido e Dong Energy Dinamarca.

Desenvolvemos o plano de marketing e venda Internacional com avaliação dos contratos internacionais de

exportação de biopellets (englobando os estudos de logística de exportação, envolvimento de trading

company e tributação, cálculos aduaneiros e armador do navio). Análise jurídica dos documentos

internacionais (carta de intenções de compra, BCL e Carta de Crédito). Elaboração em inglês da Full

Corporate Offer do biopellets.

Apoio estratégico e jurídico na joint-venture do grupo com a Sumitomo Corporation do Japão.



ABIB  BRASIL BIOMASSA  SOLUÇÕES ENERGÉTICAS



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA FLORESTAL E

INDUSTRIAL E DISPONIBILIDADERESIDUAL PINUS E EUCALIPTO . Inovadora solução energética da Brasil

Biomassa da produção de bioeletricidade com o uso de biomassa de pinus e eucalipto. A energia elétrica

produzida a partir do uso da madeira é comumente conhecida como bioeletricidade é uma energia limpa

erenovável, equepode ser feita apartir dequalquer biomassa.

Com posição de destaque com uma economia de baixo carbono, o setor florestal nacional tem alta

produtividade, melhores práticas de manejo florestal, responsabilidade social e modernas instalações. De

grande importância econômica, representando 1,2% do PIB Nacional e receita bruta total de R$ 97,4

bilhões, esta é uma indústria de olho no futuro, que investe em pesquisa para desenvolver produtos que

estejam alinhados à bioeconomia.



Com uma área total de árvores cultivadas somando 10 milhões de hectares, atua, comumente, em áreas

anteriormente degradadas pela ação humana. Com um olhar cuidadoso para o meio ambiente, o setor

conta com 5,9 milhões de hectares destinados para Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva

Legal (RL) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Esta área é maior que o Estado do Rio de

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

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

elevados padrões de rastreabilidade e manejo florestal, incorporando aspectos sociais, ambientais e

econômicos para assegurar a origem responsável dos seus produtos. O setor de base florestal adota

voluntariamente programas de certificações, isto é, fazem o rastreamento dos seus produto. Esse setor

ajuda a biodiversidade e reduzir as emissões de gases de efeito estufa sequestrando e armazenando.

O potencial de estoque das suas áreas, tanto de plantação quanto conservação, soma 4,48 bilhões de

toneladas de CO2eq. Além de uma relevante taxa de reciclagem de papel (66,9%), o setor também se

destaca pela alta participação (69%) de energia renovável em sua rede elétrica. Credenciais que

confirmam sua importância na luta de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

Potencial de Biomassa Florestal e do Processo da Madeira no Brasil. No que tange ao potencial disponível

de biomassa da colheita e de extração florestal representam madeira que foi produzida pela floresta, mas

não foi retirada para ser consumida. Vamos avaliar o potencial disponível da biomassa da madeira de

pinus e eucalipto do setor de silvicultura.

Importante expor que o aproveitamento é de apenas 15% do potencial: se houvesse o aproveitamento

pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria potencial técnico para chegar a 148 mil

GWh, o que representaria atender mais de 30% do consumo de energia no Sistema Integrado Nacional.



Uso da Biomassa Florestal e Industrial como Fonte de Bioeletricidade. A utilização de biomassa do

processo da colheita florestal e do processo industrial da madeira tem ganhado crescente interesse desde

que se percebeu que o seu uso pode diminuir a dependência de combustíveis fósseis para geração de

energia.

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

biomassa é uma técnica promissora para fornecer calor para as indústrias, residências e instalações

agrícolas, onde caldeiras de biomassa podem substituir fornos a óleo e a gás natural.

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

colheita florestal seja realizada a partir de uma fonte obtida de forma sustentável como o manejo e o

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

de diferentes partes da planta ou de seu processamento, tais como: árvores em idade de colheita ou

árvores mortas por distúrbios, materiais de desbaste, resíduos da colheita, subprodutos de processos

florestais e industriais ou ainda de florestas plantadas para este uso.

Apesar da vantagem ambiental, social e econômica da utilização da biomassa florestal como combustível,

esses materiais de origem florestal ainda são subutilizados. Algumas barreiras que restringem a utilização

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

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

existentes no processo de conversão; e, uma logística da cadeia de abastecimento de combustível

complexa, devido à dependência de algumas características físicas e químicas da biomassa florestal.

A otimização das cadeias de suprimento poderia ajudar na comercialização dessa fonte de energia

sustentável, reduzindo seus custos. Os resíduos florestais são ainda um recurso de biomassa subutilizado e

que têm, portanto, um potencial considerável para uma maior utilização.



A eletricidade gerada a partir da bioenergia

produzida em usinas combinadas de calor e

energia (CHP), é uma solução que melhora a

eficiência energética, a relação custo-benefício e

garante um sistema energético mais flexível e

integrado.

A Brasil Biomassa Trabalha com vários projetos

greenfield uma tecnologia mais eficiente para

geração de energia com base dos resíduos

florestais, madeira, agroindustriais, agricultura e

sucroenergético do que as das antigas caldeiras o

que permite gerar significativos excedentes de

energia elétrica a menor custo, utilizando caldeiras

de alta pressão com condensador, ou seja,

extração - condensação.

Outra tecnologia que trabalhamos é da

gaseificação integrada a uma turbina a gás,

operando em ciclo combinado (Biomass Integrated

Gasification - Gas Turbine, tecnologia BIG-GT). A

tecnologia predominante nas usinas brasileiras é

de ciclo a vapor com turbinas de contrapressão,

processo este técnico e comercialmente

conhecido.



Trabalhamos com projetos industriais sustentáveis visando o aumento do uso da biomassa é a melhor

alternativa para descarbonizar a economia com uma energia limpa e renovável. Com projetos industriais

sustentáveis para o uso da bioeletricidade que é uma solução prontamente disponível e a biomassa in

natura ou peletizada é facilmente armazenável gerando emissões negativas pelo uso combinado de

instalações de energia com captura e armazenamento de carbono.

Trabalhamos com projetos industriais sustentáveis com novas tecnologias na área da bioenergia refere-se

a todos os tipos de energia derivados da conversão de fontes naturais e biológicas (denominadas

biomassa) disponíveis em uma base renovável.

Em nosso ambiente imediato existe uma fonte abundante de materiais orgânicos (também conhecidos

como matérias-primas), como plantas, árvores, algas ou resíduos orgânicos, que podem ser combustíveis

valiosos assim que uma tecnologia possibilitar a extração eficiente de toda a sua energia potencial.



Potencial de Biomassa Brasil Pinus e Eucalipto. Iniciamos com o quantitativo de biomassa florestal

(colheita e extração) gerado com a madeira de pinus e eucalipto:

Para o eucalipto e pinus, as cascas soltas foram reunidas no cálculo porcentual juntamente com as folhas,

dada a dificuldade para suas separações e quantificação. No entanto, este aspecto não afeta a

quantificação dos resíduos para fins energéticos, que devem ser restritos àqueles de natureza lenhosa (i.e.

excluindo folhas, acículas e cascas, que devem preferencialmente ser mantidas em campo, para favorecer

a ciclagem adequada de nutrientes).

Área Plantada no Brasil de Eucalipto 7616184 (ha)

Área Plantada no Brasil de Pinus 2000000(ha)

Finalmente vamos avaliar o potencial de biomassa de origem do processo de extração e de colheita.

Im; é o índice de geração dos resíduos = 6,10 (m³/ha)

Af; a área florestal da colheita = (ha/ano).

Vresíduo Im x Af

Vresíduo 6,10

Vresíduo = ano.

Portanto, de acordo com os percentuais de madeira com ou sem casca de pinus e eucalipto, pode-se

assumir a permanência no campo de cerca de 6,1 t/ha de resíduos lenhosos após a colheita.

MADEIRA PINUS QUANTIDADE 

ÁREA PLANTADA PINUS BRASIL 2.000.000

RESÍDUOS GERADOS NO PROCESSO FLORESTAL   FATOR 6,1 12.200.000

MADEIRA EUCALIPTO QUANTIDADE 

ÁREA PLANTADA EUCALIPTO BRASIL 7.616.184

TOTAL DE RESÍDUOS GERADOS NO PROCESSO FLORESTAL   

FATOR 6,1

46.458.722



O processamento primário é composto pela extração da

madeira da floresta de reflorestamento transformando-a

em toras, gerando um desperdício de madeira na forma de

resíduos. Em plantios de pinus, cerca de 28% do peso total

da árvore fica na floresta em forma de resíduos, já no

plantio de eucaliptos 22% se tornam resíduos.

Esta disponibilidade adicional de madeira a partir dos

resíduos lenhosos pode ser substancial, sendo que a

quantidade pode variar de 22% a 28% da madeira

comercial colhida a partir de florestas plantadas. Utilizou-

se o valor referente as culturas de pinus e eucalipto para

cálculo de resíduos gerados no campo de florestas

plantadas.

Portanto devemos avaliar o potencial não aproveitável dos

resíduos florestais com base no fato de que :

a) O potencial de biomassa disponível da madeira de

pinus envolve o percentual de 28% do peso total da árvore

fica na floresta na forma de resíduos sem aproveitamento e

o percentual de perda no processo de extração florestal de

5,29%. Assim no processo de extração e colheita da

madeira de pinus temos um percentual total de biomassa

disponível de 33,29% do quantitativo total. Cálculo do

Potencial de Biomassa da Colheita e Extração Florestal de

Pinus.

MADEIRA PINUS QUANTIDADE 

ÁREA PLANTADA PINUS 2.000.000

RESÍDUOS GERADOS NO 

PROCESSO FLORESTAL   FATOR 

6,1

12.200.000

RESÍDUOS NO PROCESSO 

FLORESTAL SEM 

APROVEITAMENTO COM 

POTENCIAL DE USO COMERCIAL 

E ENERGÉTICO

FATOR 33,29%

4.061.380

RESÍDUOS NO PROCESSO 

FLORESTAL COM 

APROVEITAMENTO COMERCIAL E 

ENERGÉTICO FATOR 66,71%

8.005.200

CAVACO DE MADEIRA PINUS 

PRODUZIDO NO PROCESSO 

FLORESTAL FATOR 78%

6.244.056

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE 

DE CAVACO DO PROCESSO 

FLORESTAL PINUS

FATOR FAO 27,29%

1.704.002

SERRAGEM DE MADEIRA PINUS 

PRODUZIDO NO PROCESSO 

FLORESTAL 

FATOR 22%

1.761.144

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE 

DE SERRAGEM DO PROCESSO 

FLORESTAL PINUS

FATOR FAO 30,15%

530.984

DISPONIBILIDADE TOTAL DE 

BIOMASSA DO PROCESSO DE 

EXTRAÇÃO E DA COLHEITA 

FLORESTAL

RESÍDUOS SEM 

APROVEITAMENTO + 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO E 

SERRAGEM

6.296.366



Utilizamos o fator 6,1 (ha/biomassa) para quantificar os

resíduos do processo da colheita e extração florestal. Deste

quantitativo (12.200.000) da madeira de pinus são gerados

os resíduos sem aproveitamento florestal pelo fator 33,29%

(4.061.380) e os resíduos com aproveitamento florestal

pelo fator de média ponderada de produção no mercado

(Fao e entidades do setor florestal) de 66,71% (8.005.200)

onde são produzidos o cavaco sujo de madeira (úmido) no

campo (fator de produção em média dos cavacos pode

chegar a 78% do volume total) e do cavaqueamento vem em

gerar o resíduo serragem verde ( fator de produção em

média dos cavacos pode chegar a 22% do volume total).

No processo da colheita e extração florestal da madeira de

pinus temos um total de disponibilidade para uso

energético (somando os resíduos sem aproveitamento

comercial e em decomposição no campo com a

disponibilidade da biomassa do cavaco de madeira e da

serragem) em total de 6.296.366 toneladas de pinus.

b) O potencial de biomassa disponível da madeira de

eucalipto envolve o percentual de 22% do peso total da

árvore fica na floresta na forma de resíduos sem

aproveitamento e o percentual de perda no processo de

extração florestal de 5,29%. Assim no processo de extração

e colheita da madeira temos um percentual total de

biomassa disponível de 27,29%. Cálculo do Potencial de

Biomassa da Colheita e Extração Florestal de Eucalipto.

MADEIRA EUCALIPTO QUANTIDADE 

ÁREA PLANTADA EUCALIPTO 

BRASIL

7.616.184

TOTAL DE RESÍDUOS 

GERADOS NO PROCESSO 

FLORESTAL   FATOR 6,1

46.458.722

RESÍDUOS NO PROCESSO 

FLORESTAL SEM 

APROVEITAMENTO COM 

POTENCIAL DE USO 

COMERCIAL E ENERGÉTICO

FATOR 27,29%

12.678.585

RESÍDUOS NO PROCESSO 

FLORESTAL COM 

APROVEITAMENTO 

COMERCIAL E ENERGÉTICO 

FATOR 72,71%

33.780.136

CAVACO DE MADEIRA 

EUCALIPTO PRODUZIDO NO 

PROCESSO FLORESTAL 

FATOR 78%

26.348.506

POTENCIAL DE 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO 

DO PROCESSO FLORESTAL 

EUCALIPTO

FATOR FAO 27,29%

7.190.507

SERRAGEM DE MADEIRA 

EUCALIPTO PRODUZIDO NO 

PROCESSO FLORESTAL 

FATOR 22%

7.431.629

POTENCIAL DE 

DISPONIBILIDADE DE 

SERRAGEM DO PROCESSO 

FLORESTAL EUCALIPTO

FATOR FAO 30,15%

2.240.636

DISPONIBILIDADE TOTAL DE 

BIOMASSA DO PROCESSO DE 

EXTRAÇÃO E DA COLHEITA 

FLORESTAL

RESÍDUOS SEM 

APROVEITAMENTO + 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO 

E SERRAGEM

22.109.728



RNo processo da colheita e extração florestal

da madeira de eucalipto temos um total de

disponibilidade para uso energético ou para o

desenvolvimento de projetos sustentáveis

(somando os resíduos sem aproveitamento

comercial e em decomposição no campo com a

disponibilidade da biomassa do cavaco de

madeira e da serragem) em total de

22.109.728 toneladas de eucalipto.

Estimativa de Resíduos do Processo Industrial

da Celulose. Para estimativa do quantitativo de

resíduos gerados com o uso da tora para fins

de celulose temos que as fábricas de papel e

celulose geram uma quantidade de resíduos de

aproximadamente 48 toneladas de resíduos

para cada 100 toneladas de celulose

produzida, ou seja, produzem 48% de resíduo

em seu processo produtivo o qual devemos

avaliar com base no consumo de toras de Pinus

e Eucalipto para o processo de papel e

celulose. Os dados de produção de papel e

celulose foram retirados do Relatório anual

referente à produção de papel e celulose

realizado pelo IBA.

MADEIRA PINUS QUANTIDADE 

MADEIRA EM TORAS PAPEL E 

CELULOSE

13.264.440

RESÍDUOS NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE PAPEL E CELULOSE 

FATOR 48,0%

6.366.931

RESÍDUOS NO PROCESSO PAPEL E 

CELULOSE SEM APROVEITAMENTO 

COM POTENCIAL DE USO COMERCIAL 

E ENERGÉTICO

FATOR 25%

1.591.732

RESÍDUOS NO PROCESSO PAPEL E 

CELULOSE COM APROVEITAMENTO 

COMERCIAL E ENERGÉTICO FATOR 

75%

4.775.198

CAVACO DE MADEIRA DE PINUS NO 

PROCESSO PAPEL E CELULOSE 

FATOR 78%

3.724.654

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE DE 

CAVACO PINUS DO PROCESSO PAPEL 

E CELULOSE

FATOR FAO 27,29%

1.016.458

SERRAGEM DE MADEIRA PINUS 

PRODUZIDO NO PROCESSO PAPEL E 

CELULOSE FATOR 22%

1.050.543

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE DE 

SERRAGEM PINUS DO PROCESSO 

PAPEL E CELULOSE

FATOR FAO 30,15%

316.738

DISPONIBILIDADE TOTAL DE 

BIOMASSA DO PROCESSO DO 

PROCESSO PAPEL E CEELULOSE  

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO E 

SERRAGEM

2.924.928



No processo industrial de produção de papel e

celulose com a madeira de pinus temos um

total de disponibilidade para uso energético ou

para o desenvolvimento de projetos

sustentáveis (somando os resíduos sem

aproveitamento comercial e a disponibilidade

da biomassa do cavaco de madeira e da

serragem) em total de 2.924.928 toneladas de

pinus.

No processo industrial de produção de papel e

celulose com a madeira de eucalipto temos

um total de disponibilidade para uso

energético ou para o desenvolvimento de

projetos sustentáveis (somando os resíduos

sem aproveitamento comercial com a

disponibilidade da biomassa do cavaco de

madeira e da serragem) em total de

14.390.676 toneladas de eucalipto.

MADEIRA EUCALIPTO QUANTIDADE 

MADEIRA EM TORAS PAPEL E 

CELULOSE

65.261.149

RESÍDUOS NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE PAPEL E 

CELULOSE FATOR 48,0%

31.325.351

RESÍDUOS NO PROCESSO PAPEL 

E CELULOSE SEM 

APROVEITAMENTO COM 

POTENCIAL DE USO COMERCIAL E 

ENERGÉTICO

FATOR 25%

7.831.337

RESÍDUOS NO PROCESSO PAPEL 

E CELULOSE COM 

APROVEITAMENTO COMERCIAL E 

ENERGÉTICO FATOR 75%

23.494.013

CAVACO DE MADEIRA DE 

EUCALIPTO NO PROCESSO PAPEL 

E CELULOSE 

FATOR 78%

18.325.330

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE 

DE CAVACO DO PROCESSO PAPEL 

E CELULOSE

FATOR FAO 27,29%

5.000.982

SERRAGEM DE MADEIRA 

EUCALIPTO PRODUZIDO NO 

PROCESSO PAPEL E CELULOSE 

FATOR 22%

5.168.682

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE 

DE SERRAGEM DO PROCESSO 

PAPEL E CELULOSE

FATOR FAO 30,15%

1.558.357

DISPONIBILIDADE TOTAL DE 

BIOMASSA DO PROCESSO DE 

PAPEL E CELULOSE

RESÍDUOS SEM 

APROVEITAMENTO + 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO E 

SERRAGEM

14.390.676



Estimativa de Resíduos do Processo Industrial da Madeira Uso de

Toras Outras Finalidades. 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%), onde temos o demonstrativo: Tora com Casca de 10 m³

passando para o processo de retirada de casca 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 (45%) de perda no processo

lâminas e compensados.

Segundo Food and Agriculture Organization - FAO para a

fabricação de 1 m3 de lâminas é necessário 1,9 m3 de toras de

madeira, perfazendo um aproveitamento de 52,6%. Para cada 1

m3 de compensado, considerando toda cadeia produtiva desse

segmento industrial, necessita-se de 2,3 m3 de toras de madeira,

o que resulta num aproveitamento de 43,5%. Vamos utilizar o

fator gerador de resíduos de madeira de toras para outras

finalidades com um fator 45%.

MADEIRA PINUS QUANTIDADE 

MADEIRA TORAS OUTRAS 

FINALIDADE

24.003.703

RESÍDUOS NO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES FATOR 45,0%

10.801.666

RESÍDUOS NO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES SEM 

APROVEITAMENTO COM POTENCIAL 

DE USO COMERCIAL E ENERGÉTICO

FATOR 35%

3.780.583

RESÍDUOS NO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES COM 

APROVEITAMENTO COMERCIAL E 

ENERGÉTICO FATOR 65%

7.021.082

CAVACO DE MADEIRA DE PINUS NO 

PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA 

E TORAS OUTRAS FINALIDADES 

FATOR 78%

5.476.444

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE DE 

CAVACO PINUS DO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES

FATOR FAO 27,29%

1.494.521

SERRAGEM DE MADEIRA PINUS 

PRODUZIDO NO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES

FATOR 22%

1.544.638

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE DE 

SERRAGEM DE MADEIRA PINUS  

PRODUZIDO NO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES

FATOR FAO 30,15%

465.708

DISPONIBILIDADE TOTAL DE 

BIOMASSA DO PROCESSO 

INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES 

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO E 

SERRAGEM

5.740.812



No processo industrial de produção industrial de

madeira para outras tora de pinus temos um

total de disponibilidade para uso energético ou

para o desenvolvimento de projetos

sustentáveis somando os resíduos sem

aproveitamento comercial e a disponibilidade

da biomassa do cavaco de madeira e da

serragem) em total de 5.740.812 toneladas de

pinus.

No processo industrial de produção industrial de

madeira de toras para outras finalidades com a

madeira de eucalipto temos um total de

disponibilidade para uso energético ou para o

desenvolvimento de projetos sustentáveis

(somando os resíduos sem aproveitamento

comercial e a disponibilidade da biomassa do

cavaco de madeira e da serragem) em total de

6.089.296 toneladas de eucalipto.

MADEIRA EUCALIPTO QUANTIDADE 

MADEIRA TORAS OUTRAS FINALIDADE 25.460.796

RESÍDUOS NO PROCESSO INDUSTRIAL DA 

MADEIRA E TORAS OUTRAS FINALIDADES FATOR 

45,0%

11.457.358

RESÍDUOS NO PROCESSO INDUSTRIAL DA 

MADEIRA E TORAS OUTRAS FINALIDADES SEM 

APROVEITAMENTO COM POTENCIAL DE USO 

COMERCIAL E ENERGÉTICO

FATOR 35%

4.010.075

RESÍDUOS NO PROCESSO INDUSTRIAL DA 

MADEIRA E TORAS OUTRAS FINALIDADES COM 

APROVEITAMENTO COMERCIAL E ENERGÉTICO 

FATOR 65%

7.447.282

CAVACO DE MADEIRA DE EUCALIPTO NO 

PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES 

FATOR 78%

5.808.880

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE DE CAVACO DO 

PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES

FATOR FAO 27,29%

1.585.243

SERRAGEM DE MADEIRA EUCALIPTO 

PRODUZIDO NO PROCESSO INDUSTRIAL DA 

MADEIRA E TORAS OUTRAS FINALIDADES

FATOR 22%

1.638.402

POTENCIAL DE DISPONIBILIDADE DE SERRAGEM 

DE MADEIRA EUCALIPTO PRODUZIDO NO 

PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES

FATOR FAO 30,15%

493.978

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO 

PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA E TORAS 

OUTRAS FINALIDADES 

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + 

DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM

6.089.296



Disponibilidade Total de Biomassa da Colheita, Extração Florestal e do Processo Industrial da Madeira de

Pinus. Temos um total disponível de biomassa da Colheita, Extração Florestal e do Processo Industrial da

Madeira de Pinus de 14.962.106 toneladas de pinus

Disponibilidade Total de Biomassa da Colheita, Extração Florestal e do Processo Industrial da Madeira de

Eucalipto. Temos um total disponível de biomassa da Colheita, Extração Florestal e do Processo Industrial

da Madeira de Eucalipto de 42.589.700 toneladas de eucalipto.

MADEIRA PINUS QUANTIDADE 

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO E DA 

COLHEITA FLORESTAL

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM 6.296.366

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO PROCESSO DO PROCESSO PAPEL E 

CEELULOSE  

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM 2.924.928

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA 

E TORAS OUTRAS FINALIDADES 

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM 5.740.812

TOTAL DE BIOMASSA DA MADEIRA DE PINUS DA COLHEITA, EXTRAÇÃO E DO 

PROCESSO INDUSTRIAL 14.962.106

MADEIRA EUCALIPTO QUANTIDADE 

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO PROCESSO DE EXTRAÇÃO E DA COLHEITA 

FLORESTAL

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM 22.109.728

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO PROCESSO DE PAPEL E CELULOSE

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM

14.390.676

DISPONIBILIDADE TOTAL DE BIOMASSA DO PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA E 

TORAS OUTRAS FINALIDADES 

RESÍDUOS SEM APROVEITAMENTO + DISPONIBILIDADE DE CAVACO E SERRAGEM

6.089.296

TOTAL DE BIOMASSA DA MADEIRA DE EUCALIPTO DA COLHEITA, EXTRAÇÃO E DO 

PROCESSO INDUSTRIAL 42.589.700



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA DA CANA-DE-

AÇÚCAR.NoBrasila bioeletricidade geradaa partirdabiomassa da cana-de-açúcar éa quarta fontemais

importante da matriz energética. Este fator é gerador de investimento e emprego de qualidade. Evita a

emissão de Gases de Efeito Estufa. Complementariedade com hidroelétrica – pico de geração durante a

época depoucas chuvas, aumentando asegurança energética doPaís.

O mais recente relatório mundial de energia revelou que 65% da

geração mundial de energia é fornecida por fontes não

renováveis como os combustíveis fósseis com o uso intensivo de

carbono. A melhor alternativa para a substituição da matriz

energética com o uso dos combustíveis fósseis por uma fonte

renovável como a biomassa. A eficiência do processo de

geração de energia é fundamental. A eletricidade gerada a partir

da bioenergia produzida em usinas combinadas de calor e

energia (CHP), é uma solução que melhora a eficiência

energética, a relação custo-benefício e garante um sistema

energético mais flexível e integrado.

A bioeletricidade é uma energia limpa e renovável, feita a partir

da biomassa: resíduos da cana-de-açúcar (bagaço e palha),

resíduos florestais e do processo industrial da madeira,, carvão

vegetal, casca de arroz, capim-elefante e de resíduos

agroindustriais e agricultura. Estimulada pelo RenovaBio e por

um ambiente de negócios favorável, a bioeletricidade para a rede

tem potencial para crescer mais de 55% até 2030. (EPE, 2020).



Importante expor que o aproveitamento é de apenas 15% do potencial: se houvesse o aproveitamento

pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria potencial técnico para chegar a 148 mil

GWh, o que representaria atender mais de 30% do consumo de energia no Sistema Integrado Nacional. Em

2020, a produção bioeletricidade de cana foi de 22,6 mil GWh, representando 82% de toda a geração de

energia elétrica a partir de biomassa no país.

O aproveitamento do potencial energético da cana-de-açúcar começou a ser estruturado no final da

década de 1970. Em 1984, o Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL preconizava o melhor

aproveitamento da cana, com ênfase na geração de energia elétrica e na produção de etanol. Condições

econômicas desfavoráveis e regulamentos inadequados impediram, por mais de uma década, o

desenvolvimento da geração de energia elétrica que a produção de biomassa no setor sucroenergético

ensejava. Contudo, desde a década passada, esta situação vem apresentando notável e promissora

evolução.

Pelo Acordo de Paris, definido na COP 21 e em vigor desde 4 de novembro de 2016, o Brasil comprometeu-

se a contribuir com relevantes metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), mediante a

substituição de fontes de energia fósseis por fontes renováveis, dentre outras medidas. Vamos avaliar o

potencial de contribuição da geração de energia elétrica a partir da biomassa de cana-de-açúcar para

reduzir as emissões de GEE decorrentes de geração de energia elétrica no Brasil até 2050. Ele indica que

em 2030 essa contribuição, somada à de outras fontes renováveis, exceto a hidráulica, poderá representar

34% dos requisitos de energia elétrica do país, superando a meta de 23% definida na COP 21.

As emissões de GEE pelo setor elétrico, decorrentes do consumo de combustíveis fósseis, evoluiria de 140

kgCO2eq/MWh gerado em 2015 para 121 kgCO2eq/MWh em 2030 e para 192 kgCO2eq/MWh em 2050,



Estimando que em 2030 a matriz de uso final energético some 415 Mtep, a eletricidade e o etanol,

derivados da cana-de-açúcar, responderiam por cerca de 9% desse total. Atenderiam portanto a 50% da

meta (18%) de participação das bioenergias nessa matriz, também definida na COP21. Essa contribuição

seria complementada pela energia de biomassa florestal e do biodiesel, principalmente.

Somente nos anos 2000 a geração de excedentes de energia elétrica pelo setor sucroenergético passou a

ser significativa. Esse desenvolvimento, que teve início perto de cinco décadas atrás, tornou-se relevante

na medida em que as usinas conseguiram deixar de adquirir combustíveis e energia elétrica para seu

funcionamento, valendo-se da biomassa residual de sua operação. A quantidade de energia elétrica que o

setor sucroenergético poderá produzir e disponibilizar para o mercado decorre da produção de etanol e de

açúcar. Esses produtos determinam a quantidade de cana se infere a disponibilidade de bagaço e palha de

cana, os combustíveis utilizados nesse contexto. As estimativas de eficiência e de consumo interno de

energia elétrica das usinas permitem quantificar a venda aos demais consumidores de energia elétrica.



Apesar de a utilização energética da cana-de-açúcar já contribuir para a redução de emissões de GEE, por

ser uma fonte de energia renovável e constituir a segunda principal fonte de energia primária do Brasil, seu

aproveitamento para geração de energia elétrica ainda se encontra muito abaixo de seu potencial. A

modernização das usinas sucroenergéticas, a adoção de novos procedimentos e técnicas agrícolas, a

introdução de novas variedades de cana e melhorias na produtividade agroindustrial poderão aumentar

essa geração de energia elétrica, dos 5,5% dos requisitos do país verificados em 2015 para 10% em 2030

e em 2050. Seriam assim evitadas emissões de 54 MtCO2eq em 2030 e de 90 MtCO2eq em 2050, pela

substituição de consumo de gás natural na geração elétrica.

Estima-se que a biomassa de cana-de-açúcar poderá gerar 89 TWh em 2030 e 153 TWh em 2050, cerca de

10% dos requisitos do país previstos no presente estudo para esses anos. Assim, suprirá o setor elétrico

com 70 TWh em 2030 e 133 TWh em 2050, respectivamente 8% e 9% das demandas dos demais

consumidores. A participação da biomassa de cana no atendimento dos requisitos de energia elétrica já

poderia ser da ordem do dobro, se não houvesse entraves institucionais, investimentos insuficientes em

instalações industriais mais eficientes e ausência de políticas energéticas estáveis, particularmente no

tocante aos preços dos combustíveis. Estima-se que em 2030 possa produzir 57 bilhões de litros e que, em

2050, a produção alcance 63 bilhões de litros, que substituiriam 46 bilhões de litros de gasolina. A

perspectiva é que a produção de etanol seja acelerada nos próximos anos, de modo a alcançar 45 bilhões

de litros já em 2025, dado que se prevê grave déficit interno de combustíveis para veículos leves em

meados da próxima década, conforme dados da ANP. O aumento de 84% da produção de cana ao longo do

período considerado proporcionará a obtenção de grandes volumes de bagaço e palha, que em parte

poderão ser densificados na forma de pellets, conforme vem sendo estudado.



A biomassa densificada apresenta menor teor de umidade e maior poder calorífico, que proporciona maior

eficiência termodinâmica, podendo ser mais facilmente estocável e transportável do que a biomassa

original. Caldeiras adaptadas para seu emprego também poderão utilizar densificados de biomassa

florestal, cuja demanda vem apresentando notável crescimento, sobretudo na Europa, e para cuja

produção o Brasil apresenta condições bastante favoráveis, como a terra e o clima.

Junto à contribuição da cana para a redução das emissões do setor elétrico, cabe considerar a contribuição

do etanol. Parte expressiva da biomassa de cana utilizada na geração elétrica é obtida em função da

produção desse combustível, que substituiu 40% do consumo de gasolina em 2019, evitando a emissão de

92 MtCO2eq.

Nas estimativas das emissões de GEE evitadas pela geração de energia elétrica e pela produção de etanol,

considerou-se que a energia elétrica substituída seria gerada a partir de gás natural e que o etanol

substituiria a gasolina. As emissões decorrentes da obtenção de etanol foram descontadas do benefício da

substituição da gasolina, e aquelas decorrentes da produção de açúcar foram debitadas a este produto. As

emissões antrópicas totais devidas aos componentes da matriz energética brasileira foram de 462

MtCO2eq. Sem a produção excedente do setor sucroenergético, essas emissões teriam aumentado 17%.



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA DA CANA

ENERGIA. Um novo paradigma está surgindo para otimizar a produção de energia, fundamentado na

produção de biomassa e nesta ultima década, vem sendo estudado por algumas instituições de pesquisa

em melhoramento genético, a produção de hibridos da espécie Saccharum spp. direcionadas para a

produção exclusiva debiomassa moderna, acana-energia.

A unidade pode comportar dois sistema de geração de energia térmica

(três fornalhas e três secadores industriais) e um sistema de co-geração

de energia, três linhas especiais para o processamento, moagem e

trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha) para

alcançar uma granulometria para o processo de peletização (seis

peletizadoras industriais) ao sistema de resfriamento industrial (seis

resfriadores contra-fluxo) sendo transportados para o silo de

armazenamento de matéria-prima pronta.

A cana-energia poderá ser plantada em áreas de solo e clima piores do que aqueles reservados para a

produção de alimentos, requerendo menor aplicação de fertilizantes e de defensivos, e devido ao maior

número de colmos produzidos por essa planta proporcionar maior disponibilidade de mudas.

A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e o uso da

cana energia para o processamento de biopellets. Estamos implantando para a IKOS Internacional do Grupo

Eike Batista uma unidade industrial de pellets da cana energia com a produção anual de 1.600.000 mt/ano

onde a instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais

(primeira de moagem e secagem industrial e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de

pellets).



A planta industrial de pellets vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de

biomassa para a geração de energia térmica e de biomassa energética para o processo industrial. A

unidade vai operar 8.760 horas/ano para produção de pellets. O processo de produção do pellets da cana

energia envolverá a extração, colheita e transporte para a preparação da fibra (colheita para picagem

industrial) da cana energia. A matéria-prima utilizada no processo industrial é de origem da cana energia

modificada geneticamente (maior volume de biomassa com os colmos da cana). Para a colheita da cana

energia será utilizado um equipamentos especial para o aproveitamento 100% da matéria-prima.

Deverá passar por uma secagem natural e depois será enviada para a unidade de preparação da matéria-

prima (picagem industrial) visando a redução da matéria-prima em partículas menores com uma

granulometria especial para o processo. A planta industrial de pellets da cana energia vai operar

ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica

(resíduos descartados) e de cana energia para o processo industrial. Por isso, a biomassa residual (para

geração de energia térmica) serão estocados em grandes pilhas no pátio de estoque refrigerado (para uso

contínuo em queima industrial – fornalha) e a cana energia em refinação ficará no pátio de matéria-prima.

Em razão do seu vigoroso e abundante sistema radicular fasciculado, apresenta ótima eficiência no

controle de erosão e recuperação de áreas degradadas, além disso, devido ao vigor das socas, permitirá

maior número de cortes. A cana-energia colhida em ciclos anuais aumenta de produtividade nas socas dos

próximos anos ou se mantém estável durante pelo menos 6 a 8 cortes. É possível prever 10, 12 ou até mais

cortes através de cruzamentos entre S. Spontaneum e S. officinarum, devido ao grande vigor da soca desse

tipo de planta.

Os híbridos de cana-de-açúcar devem ser produzidos através de reprodução sexuada, no esquema de

cruzamentos biparentais entre híbridos de cana-de-açucar e acessos de S. espontaneum. Os cruzamentos

entre os materiais genéticos devem ocorrer anualmente na estação entre os meses de abril e junho.



O transplantio deve ser realizado no espaçamento de 1,5 metros entre linhas e o delineamento com

tratamentos comuns.

Característica da Cana-Energia. Assim apresentamos algumas característica da cana-energia, segundo o

Prof. Sizuo Matsuoka:

(i) produz energia renovável, possibilitando a redução de gases do efeito estufa;

(ii) alta capacidade de conversão do carbono atmosférico em carbono orgânico na formação de biomassa;

(iii) constitui alternativa de diversificação na matriz energética e redução do consumo de petróleo;

(iv) tem alta densidade de energia, ou seja, energética e economicamente é matéria-prima mais eficiente

do que aquela de plantas alimentícias;

(v) plantas adaptadas às condições de estresse e resistentes aos microrganismos maléficos;



vi) não compete com a produção de alimentos, podendo ser plantada em regiões degradadas ou de

expansão, impróprias para outras culturas e pode ser usada no controle de erosões;

(vii) apresenta técnicas de exploração dominadas;

(viii) a colheita pode ser feita durante todo ano (PUI longo) e seu produto pode ser armazenado para

prolongamento do uso;

(ix) possibilidade de se obterem formas estéreis, não produtoras de sementes e que assim podem ser

produzidas para que a multiplicação seja apenas vegetativa.

Melhoramento Genético Produção Cana Energia. É possível realizar o melhoramento genético da Sccharum

spp. também para a produção de híbridos destinados à produção de biomassa moderna.

i. A população de híbridos de cana-energia apresenta diferenças morfológicas significativas em relação a

híbridos tradicionais de cana-de-açúcar, e o estudo dos componentes de produção demonstraram que a

rigor estes materiais apresentam altos teores percentuais de fibra, baixos teores de açúcar nos colmos e

grande número de perfilhos por metro linear;



ii. Entre os híbridos de cana-energia são superiores em produção de bitomassa e de massa seca por área,

chegando a produzir acima de 1,5 vezes mais massa seca na fase de soqueira quando comparados à cana-

de-açúcar tradicional e à outras fontes de matéria prima para a produção de bioenergia tais como o capim-

elefante e o eucalipto, apresentando fortes indícios de que esta cultura talvez seja a mais indicada para ao

desenvolvimento de novos projetos agroindustriais voltados para a produção de bioenergia através da

utilização de biomassa moderna;

iii. Os custos de produção de massa seca obtidos na matriz idealizada demonstram que a cana-energia,

devido ao seu alto potencial de produção (média de 45,9 t.m.s.ha-1 – melhor material em segundo corte

média de 64 t.m.s.ha-1) tem boas chances de se tornar a matéria prima de mais baixo custo para a

produção de bioenergia;

iv. Existe grande quantidade de área disponível para a expansão de culturas agroenergéticas no território

brasileiro e onde não haveria concorrência direta com as áreas destinadas à produção de alimentos, ou

que seja necessário destruir áreas de biomas protegidos.

Quanto ao número de colmos por metro (NCM), os híbridos de cana-energia são superiores em produção e

estabelecimento de perfilhos em seu dossel. Os híbridos de cana-energia continuam se comportando de

forma a serem superiores em produção de massa seca quando comparados a materiais tradicionais

(hibrido de cana energia é mais produtivo e expressa uma média de 64,6 toneladas de massa de matéria

seca por ha). A maior produtividade da cana-energia, em toneladas por hectare, compensa com excesso

sua menor produção de etanol, em litros por tonelada de cana. Tanto a produção de E2G quanto a de cana-

energia ainda são experiências recentes, com diferentes níveis de sucesso.

Procurou-se avaliar o efeito da utilização dessas novas modalidades agroindustriais, em particular o

emprego da cana-energia. Por outro lado, a difusão da produção do E2G reduziria, ao invés de aumentar, a

produção de energia elétrica.



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE USO BIOMASSA

AGROINDUSTRIAL E DA AGRICULTURA. No estudo da ABIB Brasil o Brasil tem um 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. Soma-se a este

quantitativo aestimativa dosresíduos gerados pelo setoragroindustrial de547.306.628.

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. O aproveitamento da biomassa florestal e agroindustrial deveria ser um

desafio prioritário do Governo Brasileiro, não só no âmbito energético, mas também dado o seu impacto

na revitalização e dinamização da atividade econômica industrial.



Avançam os estudos e projetos de aproveitamento mundial do potencial dos resíduos da agricultura. A

biomassa derivada da agricultura (Agro Biomassa) representa apenas 18% do fornecimento mundial total

de biomassa para energia. Entre outras fontes, a Agro Biomassa pode ser derivada de resíduos agrícolas e

culturas energéticas e gramíneas. Os resíduos agrícolas, por exemplo, estão prontamente disponíveis

como resultado de operações agronômicas, mas seu manuseio e descarte costumam ser um fardo para os

agricultores e as comunidades.

Geralmente, eles são deixados no solo ou queimados em incêndios em campo aberto, causando poluição

do ar e risco de incêndio. Existem técnicas agrícolas avançadas para usar esses resíduos de maneiras

alternativas. O uso de resíduos para a produção de energia poderia reduzir drasticamente a conta de

aquecimento para os usuários finais, mas também reduzir os custos das operações para os agricultores e

garantir receitas adicionais, diversificando suas atividades. Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes

da colheita e do processamento de culturas e sua exploração deve ser feita de modo racional, já que

defendem o solo da erosão e repõem os nutrientes extraídos pelo vegetal. No âmbito dos resíduos do setor

agroindustrial com os dados da produção e com as estimativas dos montantes de resíduos gerados e do

potencial energético destes resíduos.

Um importante vetor de desenvolvimento que vai ao encontro dos objetivos de segurança energética, de

proteção ambiental e de coesão social e econômica. O aproveitamento dos resíduos está ligado à

necessidade em utilizar de forma sustentável a cadeia produtiva para a geração de energia. Nos países

com um maior desenvolvimento, é uma política de Estado, a utilização da biomassa em termoelétricas e

indústrias como fonte de energia. A biomassa surge neste âmbito como um dos recursos a considerar para

a produção de energia elétrica. Mas se faz necessário a criação de uma legislação para o estímulo à

produção sustentável e para a utilização da biomassa com o estabelecimento de medidas para a criação

de incentivos à existência de circuitos de processamento e de recolhimento, transporte e produção,

reduzindo os custos e promovendo as empresas que pretendam em atuar com projetos sustentáveis.



Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes da colheita e do processamento de culturas e sua exploração

deve ser feita de modo racional, já que defendem o solo da erosão e repõem os nutrientes extraídos pelo

vegetal. Estes resíduos são basicamente constituídos de palha (folha e talos) e tem um poder calorífico

médio de 3750 kcal/kg de matéria seca.

Num contexto da produção vegetal, a definição restrita de resíduos agrícolas se emprega como

determinação de resíduos da colheita. Da mesma foram, os restos de poda dos cultivos lenhosos devem ser

considerados assim mesmo resíduos agrícolas restritos.

Vários são os resíduos produzidos pela agricultura, entre eles, cascas, palhas, colmos, ramas, raízes,

caroços, sabugos, etc., procedentes da colheita ou posterior beneficiamento de cereais, frutas, legumes e

sementes oleaginosas.



Por se tratarem de resíduos que apresentam alto conteúdo em umidade e matéria orgânica, geralmente

são facilmente degradáveis, mas esta biodegradabilidade depende do conteúdo relativo, em que a grande

quantidade destes, decorre do efeito de que metade de CO2 atmosférico fixado através da fotossíntese

pelos vegetais adquirir a forma de celulose e associados. Os resíduos agrícolas, de maior quantidade no

Brasil, são as palhas e restolhos da ceifa de cereais e grãos oleaginosos (como arroz, trigo, milho, soja) nas

lavouras; o bagaço de cana-de-açúcar, resultante da moagem e prensagem da mesma para extração do

caldo, nas usinas de açúcar e álcool; cascas do beneficiamento e industrialização de grãos, em resumo,

todos os resíduos vegetais provenientes da lavoura.

Num contexto da produção vegetal, a definição restrita de resíduos agrícolas se emprega como

determinação de resíduos da colheita. Ou ainda, as sobras da colheita, a fração ou frações de um cultivo

em que não se organiza a colheita propriamente dita e ou aquela parte da colheita que não satisfaz com os

requisitos da qualidade mínima para ser comercializada como tal.

Da mesma foram, os restos de poda dos cultivos lenhosos devem ser considerados assim mesmo resíduos

agrícolas restritos. Vários são os resíduos produzidos pela agricultura, entre eles, cascas, palhas, colmos,

ramas, raízes, caroços, sabugos, etc., procedentes da colheita ou posterior beneficiamento de cereais,

frutas, legumes e sementes oleaginosas.



Biomassa Agroindustrial e Agricultura. A geração de resíduos por meio do cultivo e da exploração, bem

como por meio de processos industriais é um grande problema ambiental, social e econômico.

Assim sendo, as perspectivas atuais e futuras apontam para o esgotamento das fontes não-renováveis e

para a necessidade de racionamento de energia.

Passivo Ambiental x Energia . Dentro desse contexto, o aproveitamento da biomassa agroindustrial e

agricultura para a geração de energia constitui uma importante alternativa para minimizar o problema

ambiental causado pela geração de resíduos como no caso do uso biomassa agroindustrial e agricultura

que não tem aproveitamento comercial e ficam depositados no campo ou em lixões (passivo ambiental).



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Açai. O açaizeiro é palmeira encontrada na Região

Norte, constituindo produto de grande relevância socio ambiental e econômica para a região. Uma

característica importante desta palmeira: É seu crescimento em touceiras, composta por várias estipes que

pode chegar até 25 pés em cada touceira, sendo que cada estipe produz anualmente de 5 a 8 cachos de

fruto. O caroço constitui 83% do fruto.

Análise química mostrou a composição do caroço do açaí indicam fatores importantes como teor baixo de

umidade, concentração de lignina e celulose.

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

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



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do 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 produziu, nesta safra, cerca de 7,07 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 produtividade de resíduos secos está em torno de

0,45 toneladas de resíduos por hectare. Os resíduos da biomassa incluem caules e folhas secos gerados no

campo. Deste modo, a quantidade de resíduos de algodão é elevada. A fibra representa mais de 90% do

valor da produção. Os resíduos de algodão apresentam elevado potencial como combustível, como as

cascas e o caroço do algodão.

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)

7.070.136 2,45% 17.321.833



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do 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.

A casca do amendoim (ou vagens) representa cerca de 30% do peso do amendoim colhido. Assim, a

estimativa é que a quantidade de cascas de amendoim geradas anualmente é de 178.437 toneladas. A

palhada deve ser mantida no campo, pois, à semelhança da maioria das leguminosas, esta planta obtém

parte das suas necessidades em nitrogênio via fixação biológica. As cascas de amendoim são queimadas

em indústrias para a geração de energia, apresentando PCI (poder calorífico inferior: poder calorífico

superior subtraído o calor de vaporização da água) de 4.190 kcal/kg.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas)

Amendoim(Rama e Resíduos) 651.130 1,07%  696.709



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do 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 cultura do arroz, embora

praticada em grande parte do país, é importante na região Sul. Os resíduos gerados são as hastes e folhas

da planta e a casca. As hastes e folhas são deixadas no campo após a colheita.

Em média, a palha de arroz tem PCI de 3,344 kcal/kg, enquanto o PCI médio das cascas é de 3,200

kcal/kg. A casca de arroz possui 63,6% material volátil, 9,3% de umidade, 20,6% de cinzas e 15,8% de

carbono fixo. Como a casca do arroz possui baixa densidade, 120kg/m³, isto dificulta o transporte em

longas distancias. 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.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida)

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas)

Arroz – Grãos (Casca ) (Palha) 11.091.011 0,18%    - 1,31% 16.525.606



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Cacau. A casca do fruto do cacaueiro representa

80% da composição sendo obtida através da sua quebra e separação das sementes. Na Bahia, a casca do

cacau é um subproduto que, não é aproveitado tornando um passivo ambiental. A secagem das cascas de

cacau foram feitas em uma estufa com quatro tipos diferentes da mesma amostra pelo método da estufa à

vácuo e foram expostas a temperatura de 103ºC e vácuo de 757mmHg. O Poder Calorífico Inferior (PCI) da

casca do cacau é de 3.900 kcal/ kg. O teor de umidade médio verificado nas amostras foi igual a 14%. O

poder calorífico médio do pellets foi igual a 4600 Kcal/Kg. As análises químicas das cascas recém

colhidas e secas a 70ºC têm revelado teores de elementos que correspondem a 1,20% de N; 1,10% de P;

3,88% de K; 0,52% de Ca e 0,36% de Mg.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Cacau – Amêndoa (Casca e Resíduos) 233.710 0,38% 88.809 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Café. O Brasil é o maior produtor mundial de café.

Durante o cultivo do café temos 4 milhões de toneladas de cascas com baixo aproveitamento energético.

Este subproduto é usado para forrar os terrenos dos cafezais (fertilizantes) ou sem utilização nas fazendas.

No Brasil a forma mais comum de beneficiamento ocorre por via seca, no qual o fruto do café é seco ao sol

ou em pré-secadores, o que resulta em resíduos formados por casca e pergaminho, com rendimento de

50% do peso colhido. O processamento de duas toneladas de café produz uma ton. de grão de café

comercial e uma ton. de resíduos (casca e pergaminho). Na carbonização de resíduos, casca tem PCS de

3.933 (Kcal/g) e poder calorífico útil de 3.040 (Kcal/g).

Estima-se que a quantidade de cascas produzidas seja de 1 tonelada de cascas por tonelada de café

beneficiado, enquanto a produtividade de pergaminhos (endocarpo) é de 0,25 kg por tonelada de café

beneficiado. O pergaminho do café tem um PCI do pellets é de 4.018 kcal/ kg. E as cascas são destinadas

tanto para fins combustíveis apresentando uma composição físico química de PCS de 4.403 kcal/kg.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Café – Grãos (Casca e Resíduos) 3.700.231 66% 2.442.152



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Castanha do Pará. A castanha-do-pará também

desponta como fonte de energia renovável. O ouriço é o fruto da árvore, onde são encontradas entre 12 e

22 sementes. Cada fruto pesa entre 500 gramas e 1,5 quilo e possui uma casca grossa, que serve como

proteção às sementes. Os principais resíduos provenientes do cultivo e do processamento da castanha-do-

pará são o ouriço (o fruto do castanheiro) e as cascas.

Para cada tonelada de castanha limpa geram-se 1,4 toneladas de resíduos (casca e ouriço) . As amêndoas

da castanha são ricas em bário, bromo, cobalto, césio, magnésio, níquel, rubídio e principalmente em

selênio, sendo os três primeiros com níveis maiores do que em outras nozes.

Estima-se que a produção dos resíduos de ouriço de castanha seja elevada, pois considerando-se que cada

ouriço tenha um peso médio de 2,4 kg, sendo aproximadamente 1,0 kg de castanhas limpas e 1,4 kg de

resíduos incluindo as cascas da castanha bruta. Estima-se que o total de cascas e ouriços gerados são de

156.500 toneladas por ano. O ouriço é utilizado como lenha, em usinas térmicas e caldeiras.

Ele também é utilizado para fabricar "aço verde" nas indústrias siderúrgicas para a queima, se utiliza

apenas combustível de biomassa. Apesar de apresentar um grande potencial energético, o uso desta

matéria-prima é incipiente no Brasil.

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

Castanha do Pará 281.656 0,73 205.608 18,50 71.962,80 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Cevada. A utilização da biomassa do bagaço e

palha da cevada na produção de energia é uma alternativa sustentável para agregar valor a biomassa e

diminuir os impactos causados pelos resíduos da colheita e da produção. Denomina-se bagaço de cevada

o resíduo sólido resultante da fase inicial do processo de fabricação de cervejas, retirado do mosto por

meio de filtro prensa. Na forma de cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%.

Estima-se uma disponibilidade no Brasil que ultrapassa a 3.000.000 de toneladas/ano. Apresenta-se na

forma de cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%. O bagaço é rico em proteína bruta (25%),

possui alto teor de fibras brutas (20%) e índice de nutrientes totais de 74%, comparáveis a alimentos como

o farelo de trigo e milho desintegrado com palha e sabugo. Os resíduos da cevada apresentam elevado

potencial como combustível, como o bagaço e a palha que podem utilizadas na produção de pellets com

um poder calorífico superior de 3.881 kcal/ kg.



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Coco Babaçu. O babaçú encontra-se distribuído nas

regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil, em uma área entre 13 e 18 milhões de hectares nos

estados da Bahia, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Pará, Mato Grosso, Amazonas,

Rondônia e Acre.

Palmeira pode atingir até 20 m de altura. Estipe característico por apresentar restos das folhas velhas que

já caíram em seu ápice. Folhas com até 8 m de comprimento, arqueadas. Flores creme amareladas,

aglomeradas em longos cachos. Uma espécie nativa que merece é o babaçu (Orbignya phalerata), uma

palmeira de múltiplos usos cujos frutos possuem grande importância econômica, sendo usados para a

produção de óleo, carvão, farináceos, ácidos graxos, glicerina e compostos com potencial medicinal.

Composição do Coco de Babaçu. Apresenta a seguinte composição, por peso: Epicarpo (12-18%) -

vulgarmente chamado ouriço - é um material fibroso, ligno-celulósico, podendo ser utilizado como

combustível industrial na forma de biomassa. Mesocarpo (17-22%), contendo tanino e amido, presta-se

como energético. Endocarpo (52-60%) tendo em sua composição: sílica, fósforo, ferro, magnésio e metais

alcaninos. Amêndoa oleaginosa (6-8%), com a composição: 7,25% de proteína, 66,00% de óleo, 18,00%

de carboidratos e 7,80% de minerais.



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Coco Verde. O Estado da Bahia é o maior produtor

de coco do Brasil. Estima-se que 70% do lixo gerado no litoral dos grandes centros urbanos do Brasil seja

composto por cascas de coco verde. No Brasil, com uma área plantada de 290.515 hectares são

produzidos anualmente cerca de 2,29 bilhões de cascas, 469,76 milhões de folhas que caem da planta e

469,76 milhões de cachos com ramos florais, o que corresponde 3,84 milhões de ton. de resíduos, sendo

1,53 milhões casca e 1,69 milhões de folhas.

O fruto do coqueiro é constituído por albúmen líquido (água de coco), albúmen sólido ou amêndoa e

endocarpo. A casca representa em torno de 57% do fruto sendo composta pelo mesocarpo (fibra e pó) e

epicarpo (camada mais externa da casca). Atualmente, a maioria das cascas de coco, folhas e cachos do

coqueiro são queimados ou descartados como lixo nas propriedades rurais produtoras de coco, nas ruas

das grandes cidades e em lixões. Os resíduos têm poder calorífico inferior (PCI) aproximado de 4.275

kcal/kg. A média de densidade energética para os pellets coco foi de 4.118.389,0 kcal/m³ e o desvio de

166.811,6kcal/m³.

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

Coco Verde 6.400.957 0,60 3.840.574 18,67 418.310,90 



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Dendê. As folhas dessa cultura são removidas na

colheita e durante as rondas de poda de uma a três vezes por ano, nas plantas adultas cada palmeira

produz uma média de 25 folhas por ano, ou 10 tonelada de matéria seca por hectare que pode ser utilizado

para a produção de energia.

Quanto aos resíduos gerados temos, o engaço que é o suporte fibroso que sustenta o fruto que pode ser

utilizado em processo industrial. A casca, com alto poder calorífico pode também ser utilizada como

matéria-prima para um processo industrial. Assim sendo temos um quantitativo de resíduos de 1,5% da

torta de palmiste, 3,5% engaços, 22% fibras e 12% de cascas.



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Feijão. O Brasil é o maior produtor mundial de

feijão, com produção média anual de 3,5 milhões de t. Os maiores produtores são o Paraná, que colheu

298 mil t, e Minas Gerais, com a produção de 214 mil t no mesmo período. A safra tem taxa anual de

aumento projetada de 1,77% e no consumo cerca de 1,22% ao ano.

Os resíduos do processamento do feijão são palha e da vagem, totalizando um fator residual de 53%. Com

este coeficiente, estima-se que a quantidade de resíduos gerados seja de 1.674 mil ton. A palhada e os

talos, apresenta um PCI de 4.080 kcal/kg, enquanto as vagens têm PCI em torno de 3.800 kcal/kg.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

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



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Milho. A cultura do milho deixa como resíduos, no

campo, os caules, as folhas (aqui denominados palha de milho) e, na indústria, os sabugos. Estima-se que,

para cada tonelada de grãos de milho colhida, geram-se entre 2,2 e 2,7 toneladas de talos e folhas, bem

como entre 0,3 e 0,9 toneladas de sabugos. Nota-se que a produtividade é variável entre os Estados e as

regiões, com altos rendimentos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Espera-se uma produção total de milho de 65 milhões de toneladas de grãos e estima-se um potencial de

geração de resíduos 72 milhões toneladas de palha, bem como entre 32 milhões de toneladas de sabugos.

O potencial de uso dos resíduos, consideremos uma área plantada de 1.000 ha, com produtividade de

grãos de 4.214 kg/ha. Tomando-se os índices de colheita de palha (2,7 kg/kg de grãos) e de sabugos (0,9

kg/kg de grãos), seriam produzidos, 11.378 mil t palhas e 3.793 mil t de sabugos. Os PCI da palhada e do

sabugo, são, 4.024 e 4.201 kcal/ kg, indicando que há grande potencial de uso desses resíduos.

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 .

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Milho – Grãos (Palha, Sabugo  e 

Resíduos)

73.949.252 1,42% 105.007.937



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura da Soja. A soja corresponde a 49% da área plantada

em grãos no país, sendo a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas. O grão é o

componente essencial na fabricação de rações animais, e o uso na alimentação humana encontra-se em

franco crescimento. Estima-se que a cultura da soja produza cerca de 2.700 tonelada de resíduos para

cada 1 mil tonelada de grãos processados. Assim, pode-se considerar que, no processamento da cultura

da soja, são gerados 73% de resíduos.

Em relação aos resíduos agrícolas da soja que permanecem no campo, tratados como palha, indicam uma

produção de 2,5 tBiomassa/tSoja, com umidade de 15%, equivalente a 2,95 tBiomassa/tSoja em base

seca. Uma produção de palha entre 3,0 tBiomassa/ha e 4,0 tBiomassa/ha, com umidade de 88,5%.

Convertendo estes números de produção à base seca e utilizando como referência a produtividade média

nacional de 2,21 tSoja/ha, calculamos uma produção de 3,6 tBbs/tSoja, valor que adotaremos para

avaliações e estimativas.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

Soja – Grãos (Palha e Resíduos) 169.100.228 1,40% 236.740.319



Biomassa Agroindustrial e da Agricultura da Cultura do Trigo. O resíduo predominante é a palhada gerada

na colheita dos grãos. Em geral, para cada tonelada de grãos colhidos obtém-se cerca de 1,1 a 1,5

toneladas de palhada, dependendo da variedade, manejo da cultura, entre outros fatores. O PCI da

palhada é, em média, de 4.000 kcal/kg.

Produto 

Agrícola 

Produção Total Safra 

(mil tons)

Fator  Residual 

Quantitativo 

(Ton matéria/Ton 

produzida) 

Produção de 

Resíduos  

(Mil Toneladas) 

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



Biomassa das Gramíneas.

Capim elefante: É uma gramínea originada da África, apresenta uma grande variabilidade genética. O

plantio dessa gramínea deve ser realizado durante o verão, logo no inicio das chuvas. A colheita deve ser

feita com idade entre 60 e 90 dias. Entretanto, nessa idade, a forrageira está com excessiva umidade,

aproximadamente 80 %, característica comum da espécie na idade ideal de corte.

Capim Brachiara: É originária da Colômbia, foi introduzido no Brasil, em 1995. Esta cultura tolera regiões

com baixo índice pluviométrico (<800 mm), devido ao seu sistema radicular profundo e, ainda, solos com

menor fertilidade. O poder calorífico do pellets de capim brachiairia e de capim elefante é basicamente o

mesmo, e se encontra entre 17.161,99kJ/kg e 18.886,33kJ/kg, esta variação é devida a umidade.

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

Capim Elefante, Brachiaria e 

Sorgo (Grãos) 

1.588.352 0,50 794.176 277.961,60 



SOLUÇÕESENERGÉTICASABIB BRASILBIOMASSABIOELETRICIDADECOMUSODOCARVÃOVEGETAL.A

indústria siderúrgica brasileira produziu, em média, 32,5 milhões de toneladas anuais de ferro-gusa,

sendo9,5 milhões docarvão vegetal como insumopara atermorredução do minério de ferro um consumo

médio anual de 6,9 milhões de toneladas. E a Brasil Biomassa desenvolve projetos energéticos com a

produção eousodocarvão vegetal.

Neste período, as florestas plantadas participaram com 57% e as florestas nativas com 43%. Conforme

dados estatísticos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Associação

Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (Abraf), associados com metodologias de projetos de

crédito de carbono de grandes produtoras florestais do setor, chegou-se a uma estimativa nacional de 26%

de eficiência de transformação (processo de carbonização) da madeira anidra (massa de madeira na base

seca) em carvão vegetal. Isto significa que, para a produção de uma tonelada de carvão vegetal, foram

necessárias 3,85 toneladas de madeira.



Nessa conversão, denominada como Rendimento Gravimétrico (RG), foram utilizados, em média, 26,5

milhões de toneladas de madeira por ano (15,1 Mt. de florestas plantadas e 11,4 Mt. de florestas nativas)

para suprir o setor de ferro-gusa a carvão vegetal no Brasil. Com relação às emissões dos gases do efeito

estufa (GEE), sustentado por metodologia aprovada no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) que

calcula as emissões do gás metano durante o processo de carbonização da madeira, para eficiência de

26%, 78 kg de gás metano (CH4) por tonelada de carvão vegetal são lançados na atmosfera pelos

processos atuais de produção.

O panorama acima descrito motivou o lançamento do Plano Setorial de Redução de Emissões da

Siderurgia a Carvão Vegetal (Plano Siderurgia) com três principais objetivos: promover a redução das

emissões; evitar o desmatamento da floresta nativa; e incrementar a competitividade brasileira da

indústria de ferro e aço no contexto da economia de baixo carbono. Verificou-se que o principal ponto de

ligação entre o Plano Siderurgia e a revisão atual diz respeito à ação a ser adotada para a redução das

emissões. No plano, essa ação visava eliminar o metano via queima dos gases. As principais oportunidades

destacadas foram:

• Várias empresas do setor de produção de carvão vegetal já vêm obtendo resultados significativos de

melhoria da eficiência RG, o que impacta de forma positiva tanto na redução dos custos, quanto na

redução das emissões de gases GEE (em especial o gás metano). Com isso, fundamentado na implantação

em larga escala das melhores práticas adotadas, projetou-se um aumento gradativo do RG nacional de

26%, para 32%, em 2022. Isso irá representar uma redução de cerca de 14 milhões de CO2 equivalente e

uma economia de quase um bilhão de reais por ano na indústria siderúrgica.

• Essa melhoria da conversão de madeira em carvão vegetal também irá impactar na redução da

necessidade de uso de florestas nativas de 32% para 26%, mesmo projetando-se um aumento da

produção de ferro-gusa das atuais 8,2 milhões para 11 milhões de toneladas em 2022.



• Outro fator relevante foi a apresentação de diversas inovações tecnológicas em desenvolvimento no

setor, onde despontam processos que, uma vez validados em escalas industriais, poderão elevar a

eficiência RG para valores ainda maiores (de 35% a 40%), melhorando ainda mais as projeções de ganhos

acima citadas.

• Conforme em torno de 70% da produção nacional de carvão vegetal é feita por pequenos produtores.

Com isso, as políticas públicas deverão promover e priorizar incentivos que facilitem o acesso desse grande

contingente às inovações, tanto de processo quanto de equipamentos de melhor eficiência energética.

• Uma tendência sugerida é pela formação de associações ou cooperativas de pequenos produtores que

possam organizar polos industriais, visando a viabilizar o uso das novas tecnologias que se mostrarem

viáveis do ponto de vista técnico, econômico, social e ambiental.

Redução do consumo de florestas nativas. Com os ganhos combinados de aumento da produtividade das

florestas plantadas, melhoria de eficiência da carbonização da madeira e da qualidade do carvão

produzido, estimou-se que para o cenário de projeto existe um potencial de redução do consumo de

florestas nativas de 32% para 26%, contra um aumento de 32% para 41% na sua ausência (linha de base);

Em termos de déficit de plantio anual, no cenário de projeto projeta-se uma redução de 63 mil para 45 mil

ha anuais, enquanto que na sua ausência ocorrerá um aumento de 63 mil para 106 mil ha anuais.

Redução dos gases do efeito estufa – GEE. A redução de emissão de GEE, em especial o gás metano, via

aumento gradual do rendimento gravimétrico de 26% para 32%, poderá chegar a 14 milhões de toneladas

de CO2eq em 2022, superando as metas definidas no Plano Siderurgia, que previam alcançar entre 8 e 10

milhões de toneladas.



As reduções de emissões via queima das fumaças da carbonização da madeira não puderam ser ainda

consideradas nas projeções para o período até 2022 devido aos diversos obstáculos tecnológicos e

financeiros atuais enfrentados pelo setor produtivo de carvão vegetal.

Ganho potencial de competitividade do ferro-gusa a carvão vegetal. Com os ganhos combinados de

melhoria de eficiência da carbonização da madeira e da qualidade do carvão vegetal produzido, estimou-se

uma redução em torno de 10% no custo de produção do ferro-gusa, o que, nas bases utilizadas no presente

estudo, representa uma economia de R$ 1 bilhão por ano, a partir de 2022, em valor presente, para o setor

siderúrgico a carvão vegetal.

A Brasil Biomassa desenvolve uma tecnologia inovadora de produção de carvão vegetal.



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE COM USO DO BIOCARVÃO. A

Brasil Biomassa está desenvolvendo estudos técnicos para a pirólise de biomassa florestal, industrial,

agroindustrial e sucroenergético para a produção de biocarvão. O biocarvão ou “biochar” vem sendo

sugerido como um material e ferramenta para se ter ganhos energéticos, ao melhorar os atributos

edáficos, melhorando asaúde equalidade dosoloeaumentando aprodutividade dasculturas.

No contexto do desenvolvimento sustentável, governos e sociedades têm importantes desafios a serem

enfrentados. Quanto à questão ambiental, há a necessidade premente de melhorar a gestão de resíduos,

minorar a emissão de gases de efeito estufa (GEE), utilizar com parcimônia e conservar os recursos

hídricos. Ao mesmo tempo em que é preciso suprir a demanda energética e produzir alimentos em

quantidade e qualidade para promover o desenvolvimento humano e a qualidade de vida.

Assim, faz-se necessário a mudança do paradigma dominante, que utiliza os recursos naturais como se

fossem ilimitados, sendo necessária a adoção de tecnologias que contribuam para a promoção do

desenvolvimento sustentável em sua plenitude, seja do ponto de vista social, ambiental e econômico. Para

tanto, a adoção de tecnologias que contemplem os três eixos indispensáveis ao desenvolvimento -

conservação ambiental, geração de energia e produção de alimentos - são importantes para a seleção de

uma tecnologia apropriada.



Neste contexto, é conveniente a adoção de energias renováveis, a conservação da água e a promoção da

fertilidade do solo visando suprir nossas necessidades energéticas, segurança alimentar e sanitária. A FAO

(2018) projeta que até 2050 terá um aumento da demanda mundial por alimentos decorrentes do

crescimento populacional e do aumento do padrão de consumo dessa população. Decorrente disso, ocorre

o aumento da demanda de nutrientes para atender o incremento de produção e produtividade de culturas

agrícolas. Esta crescente demanda de alimentos e consequente aumento da produção de proteína animal

leva ao consequente aumento da geração de dejetos animais e de outros resíduos, fazendo-se necessário o

adequado tratamento dos mesmos. Caso a rota tecnológica a ser adotada para este tratamento seja

incorporada a recuperação e aproveitamento dos nutrientes contidos nestes resíduos, ter-se-á uma fonte

alternativa que pode suprir em grande parte a demanda mundial de fertilizantes químicos, em especial a

do Brasil, que consome atualmente em torno de 32 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, das

quais 75% são importadas.

Ele pode ser obtido a partir de diferentes matérias-primas, com destaque para os resíduos de

agroindústrias, de restaurantes, de estações de tratamento de esgoto, de criação de animais, entre outros,

e assim pode-se dar um novo uso a um passivo ambiental. Dessa forma, há também ganhos ambientais e

sanitários, ao transformar resíduos em potenciais produtos de valor agregado com segurança sanitária, ao

diminuir ou eliminar potenciais riscos com agentes patogênicos, genes resistentes à antibióticos,

contaminantes farmacêuticos, pesticidas e metais pesados.

É uma das ferramentas para se combater as mudanças climáticas, uma vez que é rico em carbono

recalcitrante e serve como sequestro de carbono no solo, além de ajudar na redução de emissão de

potenciais GEE, como o óxido nitroso e o dióxido de carbono. Possui uma multifuncionalidade, podendo ser

usado também como filtro de água e gases, em substituição ao carvão ativado. Algumas questões ainda

precisam ser resolvidas, tais como o custo da tecnologia e a presença de alguns potenciais contaminantes

ambientais.



Biochar é o produto da carbonização ou pirólise de biomassa sob baixa atmosfera de oxigênio, sendo um

material carbonáceo de granulosidade fina com elevado teor de carbono em sua fração orgânica, e

resistente à decomposição (mineralização). A pirólise pode ocorrer na natureza, ou sob ação antrópica, em

ecossistemas naturais e agroecossistemas.

O crescente interesse pelo biochar provocou, devido a demanda do mercado produtor e consumidor, o

estabelecimento de padrões e critérios pela International Biochar Initiative (IBI, 2019), divididos em quatro

principais tipos de classificação: a) valor de carbono armazenado, calculado a partir do carbono orgânico

(CO) e da proporção de hidrogênio para carbono orgânico (H/CO); b) valor fertilizante, níveis de P, K, S e Mg

disponíveis para as plantas; c) valor de calagem, equivalente de carbonato de cálcio (%CaCO3-eq); d)

granulometria e distribuição e tamanho das partículas do biochar.



O biochar tem se mostrado uma importante alternativa ao manejo de solos agrícolas, destacando-se aqui

alguns mecanismos, entre vários, que podem motivar sua produção e adoção: a) mineralização inicial da

fração lábil do biochar, com liberação e adição de nutrientes solúveis; b) redução da lixiviação de

nutrientes devido as propriedades físico-químicas do biochar; c) redução das perdas de N por volatilização

(na forma de NH3+, ou N2 e N2O da desnitrificação); e d) retenção de nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre

(S) devido a maior atividade microbiana, ou alterações na composição e abundância da comunidade.

Seus principais usos e aplicações do biochar podem ser resumidos em:

1) Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas - isso se deve ao fato desse composto possuir elevada

taxa de fixação e lenta liberação de carbono, e também por reduzir a emissão de gases de efeito estufa

como CH4 e N2O.

2) Gestão de resíduos - pois ele atua na filtragem e remediação de efluentes e águas contaminadas,

adsorvendo excessos de nutrientes, metais pesados e moléculas de pesticidas em geral.

3) Geração de energia – considerando que o biochar pode ser formado por diversas classes de resíduos,

como urbanos, rurais e industriais, ele contribui para a reciclagem e reaproveitamento desses compostos

que seriam descartados em lixões ou vias fluviais.

4) Condicionador do solo - a presença do biochar não só altera como também melhora as características

físicas, químicas e biológicas do solo, pelo fato desse composto aumentar a retenção de água e

organicidade desse meio por liberar lentamente macro e micronutrientes, que tornam-se disponíveis de

forma gradativa, atendendo a demanda constante do metabolismo vegetal, e também por incrementar a

atividade microbiana, favorecendo principalmente associações micorrízicas, que podem potencializar a

absorção de P e outros nutrientes nas plantas. Dessa forma, toda a biomassa vegetal aumenta, desde o

sistema radicular, folhas, frutos/grãos.



Processo de Pirólise na Produção do Biochar. A pirólise é compreendida como uma reação de

decomposição realizada sob altas temperaturas (carbonização entre 450 e 550ºC), em ambiente com

restrição ou ausência de oxigênio. O processo visa a manutenção do teor de carbono (C) na biomassa, à

medida que promove a volatilização e a remoção de componentes instáveis, e produz três subprodutos: o

biochar, material sólido e poroso com baixo teor de nitrogênio (N) e elevada relação C:N.; além dos gases

ricos em hidrocarbonetos e do bio-óleo (alcatrão), que têm sido estudados e aplicados na geração de

energia sustentável, e como biocombustíveis automotivos. Ao considerar uma dada biomassa, pode-se

descrever a fórmula geral teórica da pirólise como: biomassa (100%) + calor (450 a 550ºC) = carvão (33%)

+ gases condensáveis (bio-óleo) (42%) + gases voláteis (25%).

A biomassa geralmente é composta por uma mistura complexa de polímeros naturais, tais como celulose e

hemicelulose, além de lignina e pequenas quantidades de outras substâncias. No entanto, a lignina

apresenta maior importância em termos de rendimento gravimétrico, passando por duas reações

competitivas distintas durante a pirólise; a reação de formação do biochar, quando a sua estrutura

fenilpropanoide é modificada parcialmente, favorecendo reações de condensação que formam feixes de

anéis aromáticos, ricos em ligações estáveis difenila e éter-arila; e a reação de formação do bio-óleo,

quando ocorre a recombinação de segmentos estruturais da lignina e o subsequente condensação na

forma de microgotículas, constituídas basicamente por fenóis simples e poliméricos.

As estruturas aromáticas formadas durante a pirólise conferem alta estabilidade ao biochar, que torna-se

resistente aos diferentes meios de decomposição como a degradação por oxidantes e a decadência

biológica. Portanto, variações na recalcitrância de um biochar devem-se principalmente ao método

(temperatura) de pirólise e a qualidade (composição) da biomassa. A temperatura da pirólise rege a

formação e a distribuição da porosidade do biochar, à medida que determina as reações de

desgaseificação dos gases voláteis, a contração e o fraturamento por resfriamento, além de influenciar o

número e os tipos de grupos funcionais presentes no biochar.



Geração de resíduos: oportunidades para o Biochar. O processamento anaeróbio de biomassa residual em

biodigestores além de promover o tratamento de resíduos, através da remoção de carga orgânica, e

possibilitar o aproveitamento energético do biogás gerado, permite a utilização do digestato como

fertilizante. O Brasil, devido as suas condições climáticas favoráveis, tendo a maior parte do seu território

na zona intertropical, e possuidor de farta disponibilidade de biomassa, principalmente residual,

apresenta grande potencial para geração de biogás, que é uma fonte de energia renovável promissora e em

expansão no país. Porém, essa capacidade é ainda subaproveitada, correspondendo atualmente a apenas

0,05% da matriz energética brasileira e com um potencial para suprir 24% (115 GWh) da demanda de

energia elétrica e 44% da demanda por diesel por meio da geração de biogás a partir de resíduos urbanos,

da pecuária e da agroindústria (EPE, 2017).

Para a adoção de uma tecnologia de geração de energia renovável a partir do processamento anaeróbio de

biomassa, principalmente residual, é recomendável que todo o processo seja sustentável, e a destinação

correta dos seus efluentes é parte importante e integrante deste sistema. Apesar deste crescimento e do

apelo pela sustentabilidade associado à energia renovável da tecnologia do biogás, ainda não foram

plenamente resolvidas as questões ambientais relativas ao aproveitamento dos efluentes dos

biodigestores (digestato) para o uso agrícola.



O digestato é uma biomassa residual resultante da digestão anaeróbia de substrato em reatores,

chamados de biodigestores. Estes substratos podem ser oriundos de restos culturais, como a cultura do

milho, mas preferencialmente de resíduos de produção como os dejetos de animais (suínos, bovinos, aves,

etc), que contém alto poder de produção de biogás, transformando resíduos em matéria-prima. O efl uente

do biodigestor, contém alta carga de nutrientes como N, P, K, e é frequentemente utilizado diretamente no

solo como fertilizante e condicionador de solo na agricultura.

Sendo assim, seria interessante a concentração dos nutrientes desses dejetos em um “produto” que

diminua os custos e riscos sanitários do transporte, facilitando a exportação dessa matéria-prima. Este

produto pode ser o biochar. A transformação de resíduos orgânicos rurais e urbanos em biocarvão (biochar)

através da pirólise para posterior aplicação no solo vem cada vez mais sendo estudada, especialmente

devido o biochar ser um dos principais componentes.

O biochar é um material rico em carbono, produzido a partir do processo de pirólise da matéria orgânica,

que consiste na queima de biomassa sem a presença de oxigênio, ou de forma limitada a temperaturas

geralmente menores que 700ºC.

A produção de biochar a partir destes resíduos de animais, assim como os florestais e o lodo municipal de

esgoto, podem servir como estratégia para gestão destes resíduos. Parte do biochar derivado deste

processo pode ser aplicado no solo, aumentando a sua fertilidade e melhorando suas características

físicas, químicas e biológicas. Isso reflete direta e indiretamente no desenvolvimento e rendimento das

culturas e, consequentemente, no sequestro de carbono. A outra parte do biochar pode ser adicionada a

um sistema de digestão anaeróbica, aumentando a produção de biogás. Essa estratégia permite a

integração de produção de energia mais limpa, redução de emissões de GEE e alteração positiva do solo.



A tecnologia do biochar traz benefícios não só no tratamento de resíduos, mas também no uso como

matéria-prima com valor agregado. Em um sistema de gestão de resíduos orgânicos urbanos e rurais, ele

ajudaria nas questões ambientais e sanitárias relacionadas ao processamento, armazenamento,

transporte e uso dos resíduos para fins agronômicos.

Ao pirolisar os resíduos os nutrientes ficam concentrados, há imobilização de metais tóxicos na forma de

óxidos e silicatos, não são mais gerados odores desagradáveis no armazenamento, são sanitariamente

seguros, facilitando assim o seu transporte e manuseio.

O aumento da produção de biomassa das plantas pode ser decorrente de melhorias na parte física,

química e biológica do solo. Estudos mostram que o uso do biocarvão no solo favorece a maior capacidade

de retenção de água, melhora a estabilidade dos agregados, aumenta porosidade e taxa de infiltração de

água.

A incorporação do biochar nos macroagregados( aumenta a coesão interna dos agregados resultante das

ligações entre as partículas minerais e o carbono recalcitrante do biochar. E isso refete em melhorias na

estabilidade dos agregados de solos manejados com o uso de biochar.

Biochar e mudanças climáticas: Gases de Efeito Estufa-GEE. A aplicação de biocarvão no solo é proposta

como um mecanismo de sequestro de carbono, tendo sido inclusa pela primeira vez em relatório do Painel

Governamental Sobre Mudança do Clima (IPCC) como uma promissora tecnologia de emissão negativa de

carbono ou seja, tecnologias que resultam na remoção líquida de CO2- C equivalente (CO2-Ce) da

atmosfera (IPCC, 2018). Sua aplicação gera ainda aumento do conteúdo de matéria orgânica no solo e

fonte de energia e nutrientes para a biota do solo.



Na avaliação do potencial sequestro de carbono pelo biocarvão, vários efeitos indiretos de sua aplicação

também devem ser levados em conta, tais como o balanço do uso de fertilizantes, as emissões de N2O e

CH4, e o aumento de produtividade. Ao aplicar o biochar no solo ao invés de resíduos orgânicos mais

lábeis, espera-se evitar a emissão de carbono em forma de GEE, sendo este carbono armazenado no solo

em formas mais estáveis, comparado com a deposição destes resíduos diretamente ao solo.

A adição de esterco bovino causou as maiores emissões de CO2, (32%), seguido de digestato (18%) e do

biocarvão, com as menores emissões (7%). As emissões de CO2 do solo com biochar se estabilizaram após

40 dias da incubação, enquanto o solo incubado com digestato e esterco continuaram liberando CO2,

mostrando uma maior estabilidade no solo do C do biochar. estimaram o potencial de mitigação das

mudanças climáticas do biochar com a redução líquida de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso em

1,8 Gt CO2-Ce anuais (de um total de 15.4 Pg CO2-Ce) e 130 Gt CO2-Ce no século, sem comprometer a

conservação do solo, habitat e segurança alimentar. Comparou-se também o potencial de mitigação do

biochar em relação à combustão da mesma biomassa obtida sustentavelmente para geração de energia e

chegou-se a um potencial de 12% de mitigação do biochar e de 10% da combustão, exceto em áreas com

solos férteis em que essa mesma biomassa é usada como combustível.



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA BIOGÁS E BIOMETANO. Trabalhamos com os

projetos sustentáveis deprodução debiogás ebiometano.

No mundo a produção e o uso do biogás é muito diversificada. Dependendo das prioridades nacionais, a

produção debiogás éporum sistema de gestão de resíduos.

O biogás é produzido com nossa tecnologia através da digestão anaeróbica dos resíduos agrícolas,

culturas energéticas, lodo de esgoto, resíduos biodegradáveis ou resíduos de madeira da indústria,

residências e usos comerciais.

Sua versatilidade permite seu uso para produção de energia, nos setores de energia, calor e transporte,

bem como em processos industriais.



A produção e o uso descentralizado do biogás em áreas rurais oferecem a oportunidade de tornar o setor

agrícola mais verde, fornece às comunidades rurais uma fonte sustentável de energia e diversifica a renda

do agricultor.

A geração de biogás oferece aos operadores envolvidos uma receita previsível: este é um fator decisivo

para as perspectivas de longo prazo de uma empresa agropecuária. O biogás provou ser altamente

eficiente com a redução das emissões de CO2 e GEE.

A Alemanha gera 92% de seu biogás a partir da fermentação de resíduos das safras agrícolas, enquanto o

Reino Unido depende quase inteiramente de aterros sanitários e gás de lodo de esgoto, respondendo por

60% de sua produção total de biogás.

A produção e o uso descentralizado do biogás em áreas rurais oferecem a oportunidade de tornar o setor

agrícola mais verde, fornece às comunidades rurais uma fonte sustentável de energia e diversifica a renda

do agricultor.

A geração de biogás oferece aos operadores envolvidos uma receita previsível: este é um fator decisivo

para as perspectivas de longo prazo de uma empresa agropecuária. O biogás provou ser altamente

eficiente com a redução das emissões de CO2 e GEE.

O biogás sustentável é muito mais do que energia: é a chave para a descarbonização de diversos setores

industriais, para melhorar a competitividade e a sustentabilidade da agricultura e das propriedades por

meio da produção de energias renováveis e fertilizantes.



BIOMETANO. Na atual corrida contra o aquecimento global, é nosso dever buscar todas as soluções viáveis

para garantir um futuro sustentável. São imprescindíveis medidas para garantir a implantação em larga

escala das tecnologias limpas existentes e investimentos em P&D para desenvolver inovações disruptivas.

Além disso, nos últimos anos, vários países começaram a explorar o potencial da versão atualizada do

biogás: o biometano.



Desde 2011, o número de usinas de biometano triplicou. Esta versão atualizada do biogás - contendo 96%

ou mais de metano - tem a vantagem de ter as mesmas características do gás natural e, portanto, pode ser

injetada na rede ou usada em qualquer outro setor onde o gás natural seja usado hoje.

Enquanto a Alemanha historicamente conta com o maior número de usinas de biometano, a França teve a

maior taxa de crescimento de usinas de biometano devido às condições políticas favoráveis e visa atingir

1.000 usinas de biometano injetando seu gás na rede nacional de gás até 2022.



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA TECNOLOGA TORREFAÇÃO BIOMASSA.As atividades

daBrasilBiomassa incluem osserviços especializados em estudos deviabilidadetécnica e econômica, do

plano estrutural denegócios e doplanejamento estratégico para aimplantação de umaunidade industrial

de torrefação da biomassa com alto poder energético. Atua também no desenvolvimento de

equipamentos produzidos noBrasil enaAlemanha.

O Brasil possui alto potencial de biomassa florestal e industrial devido às suas grandes extensões de terra

que possibilitam um alto volume de produção de madeira.

A cadeia produtiva da madeira gera uma grande quantidade de resíduos se considerarmos os processos de

transformação primário, secundário e terciário que, se não tratados adequadamente, podem gerar diversos

problemas ambientais.



O aproveitamento da biomassa florestal e industrial, como fonte de energia renovável, pode revelar-se

numa oportunidade de valorização do mundo rural, com melhoria da gestão das explorações, na criação de

empreendimentos energéticos com o uso dos resíduos florestais e industriais tendo em vista o

desenvolvimento de um cluster ligado às energias renováveis. A energia proveniente da biomassa,

apresenta um conjunto importante de vantagens de natureza tão diversa como a redução da emissão de

gases com efeito de estufa, o aumento da diversidade de oferta de energia, a produção de energia

sustentável a longo prazo, a criação de oportunidades de emprego, o desenvolvimento econômico local e a

diminuição das importações de combustíveis fósseis convencionais.

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 da madeira que estamos

trabalhando é feito através do aquecimento até aproximadamente 250-280ºC, através de ar quente ou

vapor superaquecido. 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 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. A torrefação reduz os custos de utilização da biomassa nas usinas de co-geração de energia

(evitam despesas de capital adicional de armazenamento e transporte e para o processamento de

biomassa residual com alto teor de umidade e baixo poder calorífico). A torrefação é um tratamento

térmico da biomassa que produz um combustível com melhores características energéticas.



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 madeira torreficada situa-se entre a madeira anidra (4.600 kcal/kg) e o carvão (6.500 kcal/kg).

A madeira 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. A utilização direta de biomassa torreficada em

grande escala e em pequena escala de aquecimento industrial, queima em unidade de co-geração e

termoelétrica 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 madeira torrada apresenta potencialidade para ser

aplicada como redutor na indústria metalúrgica. Num forno para a produção de silício, processo que requer

de redutores de alta resistência mecânica, indicaram que a madeira torrada comportou-se mais eficiente.

Devido ao alto grau de padronização da madeira torrada, o uso gaseificadores facilita a regulação e

otimização. Apesar da madeira torrada possuir menor valor energético específico que o carvão , seu uso é

mais conveniente pois a madeira torrada é menos friável o que evita a formação de pó e portanto o gás

obtido é mais limpo.

Pelas características da biomassa torrada esta apresenta-se como um ótimo combustível, tanto em nível

industrial como doméstico. O fato de possuir baixas emissões de fumaças durante a combustão, além de

poder ser estocada por longos períodos, facilita o uso em churrasqueiras e fornos a lenha. Destacamos

algumas aplicações para este produto: como um combustível de uso doméstico (lareiras, fogueiras, etc.)

por possuir baixas emissões de fumaça durante a combustão, de uso industrial em caldeiras para a

produção de vapor, uso como redutor em processos metalúrgicos devido ao seu alto teor de carbono fixo e

uso em gaseificadores, pois sua padronização facilita a regulação e a otimização do processo de

gaseificação. Em nível industrial a biomassa torrada, pode ser utilizada em grande escala para eletricidade

na queima em caldeiras para a produção de vapor.



Para o mercado interno de produção de energia. Os principais inconvenientes da utilização de resíduos

lenhosos e biomassa para a produção de energia são a baixa densidade energética, as dimensões

variadas, a alta umidade e o grande volume, demandando grandes áreas de estocagem e dificultando seu

transporte. Com a biomassa passando pelo processo de torrefação excluem-se todos os problemas

acima. 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.

Para o mercado de exportação ou de consumo de energia. Por regras fitosanitárias a biomassa não pode

conter nenhum tipo de biodegradação (fungos). Não é possível a exportação de uma biomassa no Brasil

com a matéria-prima tendo casca (processo de tratamento térmico encarecendo o produto final).



Além da biomassa residual florestal e industrial, existe uma oportunidade enorme para a torrefação na

transformação de resíduos agroindustriais em biocombustível sólido. Da mesma forma, o futuro papel da

torrefação para a produção de combustíveis de base biológica e produtos químicos, bem como a sua

aplicação em processos industriais. Acreditamos que com a tecnologia de torrefação daremos uma

contribuição significativa do futuro envolvendo um mix de energia renovável (biomassa torreficada) em

substituição do carvão fóssil, o que causará um grande avanço na descarbonização da produção de

energia.

No Brasil existe um grande potencial de biomassa para se transformar numa significativa fonte confiável de

energia. No entanto, a biomassa é um combustível que tem uma baixa eficiência energética (alta umidade,

densidade e baixo poder calorífico). Os custos de transporte dificultam o crescimento do setor industrial e

florestal. Essas limitações são eliminadas quando a biomassa passa pelo processo de torreficação. Torna-

se um combustível renovável energético (baixa umidade e densidade e alto poder calorífico) que tem um

custo menor (economia de 20%) em termos de transporte.



Tecnologia de reator de leito que estamos trabalhando para a torreficação da biomassa. Este sistema inclui

um silo de recepção da matéria-prima em estado bruto e com alta umidade que passa por um ciclone para

separação do produto e um condensador ao filtro para separar o vapor de água (combustão). 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 lenhosos e 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. Por último, o arrefecimento ou resfriamento

do produto sólido ocorre quando a temperatura diminui

de 200/300 °C até à temperatura ambiente.

A Brasil Biomassa é a primeira empresa brasileira que

desenvolve a moderna tecnologia de torrefação da

biomassa para fins de energia com o uso do reator de

leito. Esta tecnologia está em pleno funcionamento na

França e na Alemanha.



SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ABIB BRASIL BIOMASSA TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE

PELLETS. Aproveitamento da biomassa florestal e industrial para a produção de pellets de madeira para

uso no mercado interno (aquecimento na rede de hotelaria e piscinas ou para aquecimento de grãos e

silvicultura) oupara omercado deexportação.

A Brasil Biomassa já elaborou diversos projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e o uso da

biomassa florestal e industrial para o processamento de pellets de madeira . Sendo desde projetos

conceituais e plano estrutural de negócios e estudos de pré-viabilidade técnica e econômica, projeto de

financiamento com linha de inovação aos agentes de fomentos e uma linha internacional para aquisição

de equipamentos da Itália e do planejamento estratégico para a implantação com grau de segurança de

uma unidade industrial de pellets dentro da qualidade de consumo industrial e doméstico internacional.



Através de soluções integradas de energia renovável com a produção de pellets de madeira com uso

sustentável da biomassa florestal e industrial e sem a geração de danos ambientais. O pellet é uma fonte

de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um combustível sólido a partir de biomassa florestal

e de resíduos gerados no processo de processamento da madeira, permitindo uma combustão com pouca

fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.

TRANSFORMANDO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL EM PELLETS. Uma opção inteligente de

aproveitamento da biomassa da base florestal (colhida diretamente em floresta como tora sem uso

comercial ou descartada do processo de colheita) ou de resíduos (biomassa lenhosa com alto teor de

umidade, baixo poder calorífico e densidade energética) de baixo valor agregado na colheita florestal

(como a tora fina, cascas, raízes, touças, fuste total, ramos, galhos e pontas) ou da base de processamento

industrial (como cavaco de madeira limpo ou sujo, serragem, micro-pó, maravalha e costaneiras) e

utilizado pelo setor produtivo industrial de papel e celulose (resíduos sem aproveitamento no processo

florestal e industrial como a árvore danificada que não pode ser utilizada para a produção da polpa e os

cavacos finos e casca) ou do processo industrial de movelaria e painéis de madeira (resíduos derivados da

madeira, micro-pó, cepilhos, serragem e os resíduos grosso como as peças de refuto e com defeito e do

retalho como as sobras de produção e as chapas de madeira danificadas) da indústria de embalagens,

laminação e construção civil (biomassa residual como os paletes e caixas sem aproveitamento e resíduos

do processo de laminação e da construção com baixo aproveitamento) e de poda de arborização (urbana e

remoção de árvores públicas e residenciais como os troncos, toras, galhos, tocos e raízes) e do processo de

supressão florestal.

Tornando um resíduo de baixo valor agregado num insumo valioso para o processamento industrial de

produção de pellets (combustível sólido para geração de energia térmica) com um aumento elevado de

consumo nacional e internacional e de alta rentabilidade financeira.



TRANSFORMANDO BIOMASSA AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICA EM PELLETS. Uma opção

inteligente de aproveitamento da biomassa de todos os tipos (madeira do extrativismo florestal de origem

nativa legalizada como nos projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa com Acapu, Algaroba,

Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca e

Mogno) de madeira/florestal (da silvicultura como pinus, eucaliptos, paricá, bracatinga e acácia negra) e

outras (como o bambu, cajueiro, fibra da palmeira, seringueira e caatinga) podem ser matéria-prima para

a produção de pellets . Também podem ser utilizados como matéria-prima (em projetos e estudos

desenvolvidos pela Brasil Biomassa) os resíduos agrícolas e agroindustriais (como os resíduos de Açai,

Algodão, Amendoim, Arroz, Bagaço de Cevada, Cacau, Cana de Açúcar, Capim Elefante e Brachiara, Casca

do Café, Castanha do Pará, Coco Babaçu, Coco Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do

Milho, Pinhão Manso, Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja, Sorgo e Bagaço da Uva) e do setor sucroenergético

(bagaço e palha da cana-de-açúcar) para a produção de biopellets para a geração de energia térmica

industrial.



PRODUZIR PELLETS É UM NEGÓCIO COM EXCELENTE RENTABILIDADE. Investir na produção de pellets para

pequena e média escala significa tirar proveito dos recursos locais e promover áreas ambientais,

econômicos e sociais e rurais: o desmatamento da floresta e desperdício de resíduos industriais,e criação

de emprego. Investir na produção de pellets é um negócio com excelente rentabilidade financeira.

PELLETS. A combustão é muito mais eficiente e liberta menos fumaça que a lenha normal (elevada

umidade). Isto é devido ao baixo teor de umidade dos pellets, resultado do processo industrial (secagem e

peletização). O seu tamanho reduzido permite dosear por unidade a quantidade necessária para a queima

(residencial e industrial) para a produção de energia. Os pellets têm teor de umidade em torno de 7%, com

densidade a granel superior a 650 kg/m³, comparados ao cavaco, cujo teor de umidade oscila entre 40% e

50% de umidade e densidade a granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³ . A densidade energética dos pellets

é mais que cinco vezes maior que a do cavaco, passando de 0,6 MWh/m³ para 3,12 MWh/m³. Isso mostra

todo o interesse da pelletização da biomassa para o seu transporte porque um barco ou um caminhão vão

transportar cinco vezes mais energia por volume. A elevada densidade energética dos pellets permite que

os sistemas de aquecimento obtenham autonomia equivalente à dos sistemas a óleo de fontes de energia

fóssil, de forma que 3,5 m³ de pellets de madeira substituem 1 m³ de óleo combustível. Se fosse utilizada a

madeira em sua forma bruta, com 50% de teor de umidade, seriam necessários 7 m³. Uma tonelada de

pellets de madeira produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada e meia de madeira in natura.

Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de transporte.

Pellets é um combustível sustentável que aumenta a recuperação verde.. Em 2019, a UE28 produziu cerca

de 18 milhões de toneladas (correspondendo a cerca de 7,6 Mtep) de pellets, apresentando um

crescimento de 5% em 2019 em comparação com 2018. Em toda a UE, a principal fonte de matéria-prima

são os resíduos do processamento de madeira, produzindo pellets um verdadeiro exemplo de eficiência de

recursos e circularidade.



Além disso, a produção de pelotas confere uma finalidade econômica à madeira danificada, viabilizando

cortes sanitários e demais operações de manejo necessárias. Na verdade, em vários Estados-Membros da

UE, como a República Checa, Alemanha, Áustria e Bélgica, isso já representa uma solução para incentivar a

remoção de madeira danificada das florestas. Os pellets ajudam a tornar a floresta mais saudável e

resiliente às mudanças climáticas. O uso de pellets, que é uma solução sustentável, eficiente e segura

para residências, processos comerciais e industriais de pequeno porte, também representa um meio

econômico ao setor de aquecimento. Com 26,4 milhões de toneladas consumidas na UE28 em 2019, o

aquecimento com pellets está aumentando em popularidade em muitos estados membros. No entanto,

ainda há uma grande proporção de aparelhos de aquecimento residenciais que funcionam com

combustível fóssil na UE28.

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

industrial de aproveitamento da biomassa para co-geração de energia, torrefação da biomassa energética

e a produção de briquete e pellets, atuando desde os estudos de viabilidade econômica e planejamento

estratégico do plano estrutural de negócios, engenharia básica industrial e licenciamento ambiental,

mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima e o estudo logístico até o gerenciamento

completo de sua implementação com o uso dos equipamentos industriais produzidos no Brasil e na Itália

(com linha especial de financiamento nacional e internacional) e testes pré-operacionais no Brasil e

exterior para a certificação do produto e o desenvolvimento do plano de marketing para a venda de

produção industrial ao mercado nacional e internacional. Nosso trabalho consultivo engloba os seguintes

tópicos: 1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios. 2. Desenvolvimento do estudo de

viabilidade econômica e financeira. 3. Desenvolvimento do estudo do licenciamento ambiental. 4.

Mapeamento florestal e industrial e de fornecimento de matéria-prima. 5. Estudo técnico de avaliação da

logística de transporte e exportação. 6. Desenvolvimento do projeto de financiamento nacional e

internacional. 7. Estudos de incentivos e benefícios fiscais e doação de área industrial. 8. Engenharia

básica industrial e equipamentos industriais. 9. Engenharia executiva e apoio na implantação da unidade

industrial. 10. Certificação internacional e o plano de marketing nacional e internacional.



Planta industrial em funcionamento no Brasil com a nossa tecnologia de produção industrial.

Unidade industrial em pleno funcionamento da Línea Madeiras na cidade de sengés no Paraná com a

produção anual de 36.000 toneladas de pellets.

A empresa é exportadora de pellets para a Itália e a Alemanha com a qualidade internacional Enplus A1

exportação para consumo doméstico.



Planta industrial em funcionamento no Brasil com a nossa tecnologia de produção industrial.

Unidade industrial em pleno funcionamento da Marchetti Madeiras na cidade de Ibirama em Santa

Catarina com a produção anual de 28.000 toneladas de pellets.

A empresa é exportadora de pellets para a Itália e a Alemanha com a qualidade internacional Enplus A1

exportação para consumo doméstico.



A Brasil Biomassa representa no Brasil segunda produtora mundial de equipamentos de pellets (com mais

de 122 plantas industriais de pellets e uma tecnologia com mais de 50 anos de mercado).

Com um avançado laboratório na Itália para o teste de qualidade do produto (com o tipo de biomassa) com

a emissão de um laudo técnico.

Com assistência técnica no Brasil para proporcionar aos clientes o atendimento durante ou após o período

de garantia contratual, com o fornecimento de peças de reposição, serviços de recuperação, reforma de

componentes ou peças, comissionamento, startup e operação assistida de novos equipamentos e

sistemas, incluindo o treinamento para operação dos nossos equipamentos.

Como segurança temos duas linhas de equipamentos em funcionamento no Brasil (Línea Pellets em

Sengés Paraná e Maquetti Pellets em Ibirama Santa Catarina).

Empresas produtoras e exportadoras de pellets com qualidade internacional ENplus A1. Além da

experiência e dos projetos implantados e em pleno funcionamento pela Brasil Biomassa Pellets Business

para os grupos Bertin, Cosan Raizen, Pelican Pellets e Adami Madeiras.

E uma linha internacional (A ECA do governo italiano com a função de apoiar operações de exportação da

Itália para o resto do mundo. A linha de financiamento (sem garantia real, sem juros e sem burocracia de

financiamento com aprovação em 45 dias avaliando os balanços da empresa – capacidade financeira de

pagamento do financiamento internacional) da Itália (importação dos equipamentos da unidade pellets.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL PELLETS  PINUS LINS SÃO PAULO 

A Brasil Biomassa implantou em 2010 e encontra-se em pleno funcionamento para a Biopellets Brasil

(Grupo Empresarial Bertin Bioenergia) a maior unidade industrial no Estado de São Paulo utilizando a de

matéria-prima de tora, serragem e lenha de pinus e eucalipto produção de pellets com capacidade de

72.000 ton/ano. Utilizamos um mix de tecnologia industrial com equipamentos nacionais e internacionais

com obtenção do financiamento pela linha de inovação pelo BNDES. Toda a produção industrial é

exportada para a União Européia.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR JAÚ SÃO

PAULO PRODUÇÃO 144.000 MT/ANO. A Brasil Biomassa implantou em 2014 e encontra-se em pleno

funcionamento para a Biopellets Brasil Cosan Biomassa (Raízen) a maior unidade industrial mundial de

aproveitamento da cana-de-açúcar para produção de biopellets com capacidade de 144.000 ton/ano.

Utilizamos um mix de tecnologia industrial com equipamentos nacionais e internacionais com obtenção do

financiamento pela linha de inovação pelo FINEP. Toda a produção é exportada para a Sumitomo Japão.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL PELLETS SEARA SC PRODUÇÃO 28.000

MT/ANO. Caraíba Bioenergy. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e em pleno funcionamento para a

empresa Caraiba Bioenergy (implantação da unidade compacta e modular de pellets de madeira 12.000

mt/ano. Na cidade de Seara em Santa Catarina) com o planejamento estratégico, linha de equipamentos

industriais e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o setor de

avicultura.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL PELLETS EUCALIPTO

PINDAMONANGABA SÃO PAULO PRODUÇÃO 36.000 MT/ANO. A Brasil Biomassa implantou em 2017 e

encontra-se em pleno funcionamento para a Pelican Pellets (Louducca) no Vale do Paraíba SP a maior

unidade industrial no Brasil de aproveitamento da madeira de eucaliptos para o processamento industrial

de pellets (36.000 ton/ano) e que estamos exportando para a Itália e a França. Utilizamos um mix de

equipamentos nacionais e do exterior e o financiamento 100% pela linha de inovação pelo Desenvolve SP.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL PELLETS BUTIA RS PRODUÇÃO 36.000

MT/ANO . A Brasil Biomassa implantou em 2017 e encontra-se em pleno funcionamento para a Butia

Pellets da cidade de Butiá Rio Grande do Sul da unidade industrial de aproveitamento da madeira de pinus

e eucaliptos para o processamento industrial de pellets (36.000 ton/ano). Desenvolvemos plano de

negócios, estudo de viabilidade, financiamento nacional da linha de equipamentos pelo BRDE RS,

engenharia industrial e marketing. o Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do exterior.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL PELLETS PINUS CANELA RIO GRANDE

DO SUL 18.000 MT/ANO . A Brasil Biomassa implantou em 2018 e encontra-se em pleno funcionamento

para a Peletilar da cidade de Canela Rio Grande do Sul da unidade industrial de aproveitamento da

madeira de pinus e eucaliptos para o processamento industrial de pellets (18.000 ton/ano).

Desenvolvemos plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento nacional da linha de

equipamentos pelo BRDE RS, engenharia industrial e marketing..



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA INDUSTRIAL PELLETS PINUS CAÇADOR SANTA

CATARINA PRODUÇÃO 55.000 MT/ANO . A Brasil Biomassa implantou em 2019 e encontra-se em pleno

funcionamento para a Adami Madeiras a maior unidade industrial no Estado de Santa Catarina utilizando a

de matéria-prima de tora, serragem e lenha de pinus e eucalipto produção de pellets na cidade de Caçador

com capacidade de 55.000 ton/ano. Desenvolvemos todos os estudos (plano de negócio e de viabilidade)

para a implantação com sucesso da unidade industrial Utilizamos linha de equipamento internacional com

obtenção do financiamento internacional e a produção é vendida para a BRF (aviários) e exportada para a

Itália e o Reino Unido.



A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo GSW Energia Renovável de Imperatriz MA para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de paricá na transformação de

woodpellets.

Estamos implantando a maior unidade de pellets no Maranhão com capacidade de 36.000 ton. por ano em

Dom Eliseu.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project

finance com a aprovação do financiamento pela Agência de Fomento da Itália.

A planta está em fase final de produção dos equipamentos industriais e vai iniciar o funcionamento no

começo de 2022.



A tecnologia industrial compacta e modular de produção de pellets atende a requisitos rigorosos de

eficiência e a garantia qualidade do produto final Enplus A1 e de alto desempenho processo industrial. O

sistema de compacto e modular de produção de pellets utiliza os resíduos industriais com baixo valor

agregado (seco na forma de serragem ou micro pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril, com

um reduzido custo de aquisição (menor número de equipamentos e um baixo preço dos equipamentos no

mercado nacional e internacional) na forma compacta (redução dos custos de construção civil) atende

todas as normas de qualidade no Brasil. Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1,0 e 2,0

toneladas/hora com adequação para as unidades maiores de 05 á 50 ton./hora de pellets. A tecnologia

compacta tem o benefício da linha de crédito internacional da agência de fomento da Itália (pagamento em

cinco anos em dez valores semestrais com seis meses de carência com a incidência de encargos anuais de

2,5% e sem a necessidade de garantia real). E ainda toda a produção industrial foi comercializada por dez

anos para a Itália e Reino Unido ou a venda no mercado interno para aviários da BRF. Temos um laboratório

internacional para os teste de produção (biomassa da empresa) de qualidade do produto.



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,2 TON/HORA



1. Equipamento de preparação para a prensa de produção de pellets com a capacidade de

retenção: 1 m³ em chapa de aço fabricada reforçada com perfil de aço com porta de inspeção e

dois indicadores de nível.

2. Sistema de moagem com a capacidade: 600-900 kg por hora de produção para a descarga do

moinho. Especificação (preliminar): diâmetro dos furos mm.6.0 .

Sistema completo com um funil e um separador gravitacional de peças pesadas (pedras/ferro).

Duas grades semi circulares e um motor kW 55 2 pólos e quatro placas de suporte com sistema de

anti vibrações. Um rotor com 80 martelos diâmetro 400 mm. Uma rede diâmetro 6 mm.

Contendo separadores gravimétricos. Execução em aço carbono com revestimento de prevenção

de ferrugem exterior. Os suportes de martelo que funcionam tanto no sentido horário como no

sentido anti-horário para permitir apenas um giro da superfície do batedor dos martelos.

Com resistência elevada ao desgaste, podendo ser utilizado em quatro faces. Máquina equipada

com relé de segurança para o monitoramento de parada do moinho e relé de segurança para

emergência e porta do moinho de acordo com as normas regulamentadoras NR-10 e NR-12.

Composto o sistema:

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE 

PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,2 

TON/HORA.

MATÉRIA-PRIMA DE ENTRADA NA FORMA DE

SERRAGEM OU MARAVALHA SECA (UMIDADE

DE 14%) COM GRANULOMETRIA 2X5X0, 5MM

LINHA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE

COMPLETA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Esta

unidade comporta os seguintes

equipamentos:



2.1. Sistema de alimentação por parafuso C180 / 31.14 / kW2.2. Sistema de alimentação

composto com um funil para a preparação da matéria-prima para o sistema de refinação com o

moinho martelo. O alimentador tem a finalidade de fazer a dosagem de combustível dentro dos

volumes solicitados para atender a temperatura desejada. Sua extração é feita através da rosca

transportadora instalada no fundo do corpo, com regulagem automatizada através de conversores

de freqüência interligados com a temperatura desejada.

Diâmetro: 180mm Comprimento: 1300 mm Movimentação do motor: 4.0Kw. O alimentador de

passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É equipado com um dispositivo de

segurança contra transbordamento e esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de parafuso em

contato com o alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos. Inclui ainda:

2.2.1 Alimentador de parafuso C180 e sistema de aspiração. A matéria-prima que passou pelo

processo de refinação composto com de tubos de conexão para a caixa de alimentação do moinho

martelo, um ciclone e uma válvula do tipo estrela acoplada ao ventilador elétrico.

2.3.2 Acoplamento elástico Bloming BM3 /

30 e sistema de transporte para o envio da

matéria-prima seca e refinada para o silo de

abastecimento de matéria-prima.

Sistema completo com indicadores de nível.

Seu funcionamento baseia-se no movimento

de uma corrente com arrastadores disposta

em uma caixa retangular hermeticamente

fechada, acoplada em roda dentada para

tração do conjunto. Caixa de engrenagens

com motor kW2.2 preparado para inversor

(motor de engrenagem com segurança térmica

e ventilador de refrigeração extra) completo:

Caixa de velocidades. Motor 2,2 kW (3,0 Hp) -

1500 rpm - M100L



4. Peletizadora CLM 420 LG. A unidade de peletização completa com: 1 tipo de matriz Lamec

420.045 - máx. 110 kW. 2 rolos (2 peças). 1 kit de ferramentas

Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas facas em conjuntos

montados num setor separado, como parte integrante do corpo para que a porta possa ser aberta

sem alterar a configuração. Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de

segurança, incluindo pneumático pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a rotação

da polia acionada para parar a porta até que a matriz esteja em movimento e em desta forma, para

evitar danos ao operador.

Conversor de alimentação: a conexão entre o condicionador e o pellet câmara é feita através de um

transportador de alimentação feito em aço inoxidável AISI 304. Uma porta de inspeção com grade

de segurança está localizada no transporte da alimentação. Imã: um ímã permanente é instalado

na calha para evitar entrada de metais ferrosos. Aba de sobrecarga: no transportador de

alimentação, há uma aba de sobrecarga acionada por pistão pneumático com válvula solenóide.

3. Condicionador M400. 1830 (kW 7,5). O

condicionador é acionado por seu próprio

motor. Existem duas conexões no

condicionador para tubos para a entrada de

quaisquer líquidos. O condicionador é

totalmente feito de aço inoxidável, incluindo

eixos. Espessura da chapa de 4 mm.

Para obter os melhores resultados da adição

de vapor, as pás de o eixo do condicionador é

facilmente ajustável, de modo a manter uma

quantidade de entrada, o que garante o tempo

ideal necessário para a operação. O

condicionador é fornecido completo com 1

termômetro analógico. Motor 7,5 kW (10,0 Hp)

- 1500 rpm Características: Construção B3.

Classe de isolamento F. Proteção IP 55.



Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço e possui um anel de desgaste é

montado no eixo principal por meio de dois rolamentos de rolos cônicos.

A tolerância na montagem dos rolamentos é facilmente ajustável.

A base frontal do porta matriz é revestida em aço inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.

Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro fundido para

garantir a ausência de vibração.

Eixo principal: O eixo principal é montado. A frente do eixo é de chapa cromada para evitar

corrosão.

Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e anel de vedação

secundário entre o suporte da matriz e o eixo principal para evitar danos ao rolamento devido à

penetração de poeira.

Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma correia em V

transmissão.Uma polia secundária é instalada em um contra-eixo entre dois apoios separados

para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do tipo 5V garantem a transmissão da

potência do motor com um fator de segurança igual a 1,7

Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de granulação, um pino de cisalhamento é instalado

traseira da máquina, integrada ao eixo principal e robusta do pino de cisalhamento na qual o

micro-interruptor do motor principal pressiona.

Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira do moinho de pellets através do eixo

principal. Desta forma, a máquina pode ser lubrificada sem parar o motor

5. Alimentador de força para

moinho de pellets modelo CLM

420- CLM 520 - CLM 520 .

Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500

rpm - M90L

Características:

Construção B3. Classe de

isolamento F. Proteção IP 55



8. Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3 tph . Arrefecedor vertical RV

A 0.5 com extrator / peneira vibratório.Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes

características: Funil de entrada em aço inoxidável e completo com sondas de dois níveis. Módulos

de refrigeração com válvulas. Extrator vibratório com efeito peneira de até 3 tph pellet 3mm

9. Ciclone CL800. Estrutura de aço macio com espessura 3mm

10. Válvula rotativa VS180. Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade

com console do motor, acoplamento e motor redutor 0,75 KW

11. Ventilador Ev 85-11,0 kW. Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor 11,0 kW. Pressão 350

mm. H2O. Incluindo: Absorventes de impacto flexíveis e caixa redução de ruído. Amortecedor

operado manualmente

12. Painel de controle. Automação para máquinas oferecidas com tela sensível ao toque

6. Sistema de lubrificação automática para moinho de

pellets incluindo uma bomba de graxa acionada por um

motor de 0,37 kW, um tanque de graxa com capacidade de

15 kg e acoplamento rotativo para o eixo principal da

prensa. O enchimento da bomba de um acoplamento

rápido completo com filtro. A bomba é fornecida completa

com painel elétrico, incluindo temporizadores para ajustar

a ação lubrificação. Bomba de lubrificação tipo Dropsa.

Painel elétrico para bomba de lubrificação

7. Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA.

Construção B3. Os motores são fabricados para atender às

normas internacionais atuais. Motores padrão são

apresentados por: Classe F com superaquecimento classe

B para a maioria dos tamanhos de motores. Estrutura (com

pés removíveis) e blindagens de extremidade em ferro

fundido, terminal chapa de aço da caixa. Rolamentos, com

instalações de graxa. Termoprotetores PTC nos

enrolamentos.



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,2 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 8.640 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 904.506,00

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) 

DA AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

90.450,60 (MENSAL DE R$ 15.075,10) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E 

SEM GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 5.011.200,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 5.261.760,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 8.385.120,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS R$ RS 904.506,00 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 

1,4 O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 3.000.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=48,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (49,08%) EXPORTAÇÃO (57,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO

TERÁ UM LUCRO DE R$ 6,55) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,5 ANOS



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,4 TON/HORA



Linha de equipamentos:

1. Tremonha de carregamento para biomassa (cavaco de madeira) 5 mc.

2. Moinho de martelos MM100 (75 kW-2P) completo com alimentador, sucção e tubos de

transporte, válvula rotativa e ventilador

Tubo de sucção para moinho de martelos completo com separador e ímã. . Motor -55 kW (75 Hp) -

3000 rpm

Coletor de tremonhas MMLG 150 2P

Tubos de transporte dos produtos moídos após moinho de martelos

Ciclone com diâmetro de 650/4 / Fe

Válvula rotativa VS 400 . Ventilador EV200-15.0

Amortecedor operado manualmente

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS PARA A 

PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,4 TON/HORA.

Tipo de matéria-prima: madeira resinosa macia (pinus, acácia,

paricá) e eucalipto

- Tamanho da matéria-prima: serragem granulometria de 0,1 a

4 mm. max. ou cavaco de madeira com granulometria de

20x15x5 mm. Max.

- Teor de umidade da matéria-prima para o processo de

peletização: 10 á 13% no máximo

-Densidade aparente da matéria-prima no processo de

peletização 150 kg./mc.

- Tamanho dos pellets 6,5mm

- Capacidade de saída do processo de peletização: 1,0 á 1,4

ton / hora de produção

- Energia elétrica instalada: kW 215,1



3.4 Alimentador de força

Bloco de moinho de aglomerados CLM 420.HD LG (excl. Motor principal) - tipo de matriz Lamec

420.062 - máx. 110 kW

Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA

3.5.Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

3.5.1 Acessórios para moinhos de pellets

Dispositivo de ar comprimido para sistema de limpeza de portas de saída de sopro para moinho de

aglomerados. Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo IFM . Sensor para

impedir o deslizamento da correia . Coletor de tremonha (304) . Transportador de correia TNC

300.5000

Peneira vibratória circular Ø 1800 em aço comum por uma tela

Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

3.6 Sistema de coleta (exaustor) de poeira

3.6.1 Tubulação de coleta de pó 5.000 Nmch

3.6.2 Ventilador EV110-7.5

3.6.3 Filtro de mangas 125 metros quadrados em aço galvanizado

3.6.4 Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

3. Linha de granulação para serragem de madeira

CLM420.HD LG, 0,8 Á1,2 Ton./hora

3.1 Transporte para moinho de pelotas (cap.1 mc)

3.2 Suporte de estrutura para tremonha de moinho de

pelotas

3.3 Moinho de aglomerados CLM 420 HD LG

Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW2.2 . Inversor

2.2 kW 1.

Condicionador M400.1830 (kW 7,5)



3.12 Painel de controle e comutação para linha de granulação por PLC

3.12.1 Painel de controle e comutação para moinho de pelotas 110 kW por PLC

3.12.2. Painel elétrico da PLC para LG serie pellet mill

3.12.3 Painel de Energia e de controle e comutação para instalação

4 Peças de reposição para moinho de martelos MM100-2P LG

4.1 Martelo cod.142606T-20

4.2 Peneira para moinho de martelos MM340-4P

5.Peças de reposição para a peletizadora

3,7 Silo de abastecimento de pellet - capacidade 5 m

3.8 Conversor do parafuso (calha "U") CCL200.3000-1.1

quilowatts

3.9. Balança de enchimento de sacos para sacos abertos

adequados para o despejo de pós materiais (escala final

kg.50)

3.10 Máquina de solda de malas SALDA 600 N

3.11 Máquina de embalagem de paletes tipo F1EASY 16 M

2 BF



Entre os híbridos

Peças de reposição para peletizadora 420 HD LG

5.1Tipo de matriz 420.LG

5.2 Roll Lamec 420 LG 2

5.3 Concha do rolo Lamec 420.LG

5.4 Rolamentos para rolos Lamec 420

5.5 Tanque de graxa (180kg)

5.6 Linha de granulação opcional. Sistema de sensores de medição de umidade 4 ACO AMMS

6. Dispositivo detector de faíscas . Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo

com as regras ATEX para pneumáticos e linha de transporte do moinho de martelo Amortecedor de

incêndio e válvula de não retorno de acordo com as regras ATEX para pneumáticos linha de

transporte do sistema de coleta de poeira (exaustor)

7. Serviço de Supervisão técnica durante a montagem e montagem . Arranque e ajuste técnico da

planta por no. 2 técnicos . Teste de execução



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,4 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 10.080 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 2.637.675,44

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) 

DA AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

263.767,54 (MENSAL DE R$ 43.961,25) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E 

SEM GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 6.048.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 6.350.400,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 9.777.600,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RS 2.637.675,44 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 

1,9 O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 4.000.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=44,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (41,08%) EXPORTAÇÃO (53,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO

TERÁ UM LUCRO DE R$ 6,15) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,9 ANOS



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,8 TON/HORA



1. Linha de moagem MM100 / 2P LG completa com:

1.1. Tubo de sucção para moinho de martelos completo com separador de pedras de ar e ímã

1.2. Moinho de martelos mm100 / 2P

Descrição técnica:Velocidade do moinho = 3000RPM com eixo rotativo de sentido duplo, troca de

telas de cada lado eixo balanceado eletronicamente e martelos em aço tratado, reversível em

quatro lados com controle de temperatura do mancal por sondas de temperatura e intelocking da

porta com movimento do rotor por motivos de segurança

Potência do motor principal = 75 Kw - 100 Hp

Superfície de trabalho = 60 dm2

Número de martelos = 48 martelos 60x6x142

Diâmetro do rotor = mm.484

Diâmetro da peneira = mm.648

Largura de trabalho = mm. 475 Velocidade de trabalho = 96 m / s

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE 

PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,8 

TON/HORA.

MATÉRIA-PRIMA NA FORMA DE SERRAGEM OU

MARAVALHA

COM GRANULOMETRIA 2X5X0,5mm,

UMIDADE 10-14% RAW

MATERIAL SEM METAL, PEDRAS E OUTRAS

IMPURIDADES



1.4. Tubos de transporte dos produtos moídos após moinho de martelos

1.5.. Ventilador EV310-22,0

Características técnicas: 18.600 m3 / h. Prevalência de sucção igual a 320 mm H2O. Impulsor

balanceado dinamicamente, construído em Fe360 B. Motor de 22,0 Kw.

Disposição do ventilador: Arranjo para acionamento por correia. Roda com chave pendida.

Suportes montados em uma base fora do fluxo de ar. Este ventilador é particularmente adequado

para transporte pneumático de poeira carregada ao ar, para sistemas de condicionamento e

secagem, para arrastamentos forçados (condutas), transporte de pó de serra e lascas de madeira

curtas. Esta série com um impulsor com pás curvas para trás, é caracterizado por uma alta

eficiência (até 89%)

1.6.. Cyclone 800

1.7. Válvula rotativa VS 400. Trava de Ar, Tipo 400. Feito de chapa de aço carbono de alta

qualidade com console do motor acoplamento e motor redutor 1,1 KW

1.8. Amortecedores de vibração para ventilador. Eles são usados para evitar a transmissão de ruído

e vibração. Eles são de metal-borracha especial.

1.3.. Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 rpm

Características: Construção B3

Os motores são fabricados para atender às

normas internacionais atuais.. Classe F com

superaquecimento classe B para a maioria dos

tamanhos de motores. Classe N, meia chave

equilibrada.

• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens

de extremidade em ferro fundido, terminal

chapa de aço da caixa. Rolamentos, com

instalações de graxa.

• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a

partir do tamanho 280.



2. Pellet mill CLM 520 LG

Capacidade: 1.8 ton. Hora de produção de pellets

Necessário: Partícula na forma de pó com granulometria mínima de 4mm e máxima de 6mm.

Umidade padrão de 8 – 12%

Produto final com diâmetro de 6,0/6,5 mm

Bloco de moinhos de aglomerados CLM 520 LG

O sistema de peletização está completo com:

1 tipo de matriz Lamec 520.060. 2 rolos (2 peças). 1 kit de ferramentas.

Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas facas em conjuntos

montados num setor separado, parte integrante do corpo para que a porta possa ser aberta sem

alterar a configuração das facas.

Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de segurança, incluindo pneumático

pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a rotação da polia acionada para parar a

porta até que a matriz esteja em movimento e desta forma, para evitar danos ao operador.

1.9. Acoplamentos de amortecimento de

vibrações para ventiladores.

Os acoplamentos de amortecimento de

vibrações são usados para evitar a

transmissão de ruído e vibrações em sistemas

de canalização

1.10. Escaninho de serviço para prensa de

pellets (cap.1 m3).

Com capacidade de retenção: 1 m³ em chapa

de aço fabricada reforçada com perfil de aço

com porta de inspeção. Incl. (2) indicadores

de nível. Fundo plano.



Sonda de emergência: uma sonda de emergência swimg está localizada na frente do conversor

para evitar asfixia na câmara de granulação.

Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço forjado e possui um anel de desgaste. é

montado no eixo principal por meio de dois rolamentos de rolos cônicos. A tolerância no conjunto

de rolamentos é facilmente ajustável através de uma porca traseira. A base frontal da porta-matriz

é revestida em aço inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.

Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro fundido que garantir

a ausência de vibração. Eixo principal: O eixo principal é montado abaixo por meio de placas de

bronze. A frente do eixo é de chapa cromada para evitar contra corrosão.

Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e anel de vedação

secundário entre o suporte da matriz e o eixo principal para evitar danos ao rolamento devido à

penetração de poeira.

Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma correia em V

transmissão. Uma polia secundária é instalada em um contra-eixo entre dois apoios separados

para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do tipo 5V garantem a transmissão da

potência do motor com um fator de segurança igual a 1,7

Convesor da alimentação: a conexão entre o

condicionador e a pelota câmara é feita

através de um transportador de alimentação

feito em aço inoxidável AISI 304.

Uma porta de inspeção com grade de

segurança está localizada na alimentação.

Ímã: um ímã permanente é instalado na rampa

para evitar metais ferrosos.

Aba de sobrecarga: no transportador de

alimentação, há uma aba de sobrecarga

acionada por pistão pneumático com válvula

solenóide.



2.1. Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW2.2.

Diâmetro: 180mm. Comprimento: 1300 mm. Movimentação do motor: 4.0kW

O alimentador de passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É equipado com um

dispositivo de segurança contra transbordamento e esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de

parafuso em contato com o alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos.

INCLUI:

2.1.2. Alimentador de parafuso C180

2.1.3 Acoplamento elástico Bloming BM3 / 30. Caixa de engrenagens com motor kW2.2 preparado

para inversor (motor de engrenagem com segurança térmica e ventilador de refrigeração extra)

completo com:

2.1.3.1 Caixa de velocidades

Motor 2,2 kW (3,0 Hp) - 1500 rpm - M100L

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55

Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de

granulação, um pino de cisalhamento é instalado na

parte traseira da máquina, integrada ao eixo principal

por meio de uma carcaça robusta do pino de

cisalhamento na qual o micro-interruptor do motor

principal pressiona.

Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira

do moinho de pellets, através do eixo principal. Desta

forma, a máquina pode ser lubrificada sem parar o motor.

NOTA: cabeça frontal do eixo, flange de labirinto para

proteger o rolamento, frente do suporte do rolo, cone de

alimentação rotativo são chapa cromada. Pode ser

equipado com um motor máximo de 160kW.

Sistema de peletização completo composto de:



Motor 7,5 kW (10,0 Hp) - 1500 rpm

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55

2.1.3 Alimentador de força para moinho de pellets modelo CLM 420- CLM 520 - CLM 520

Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500 rpm - M90L

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55.. Sistema de lubrificação

automática para moinho de pellets incluindo uma bomba de graxa acionada por um motor de 0,37

kW, um tanque de graxa com capacidade de 15 kg e acoplamento rotativo para o eixo principal da

prensa. A bomba tem enchimento do fundo através de um acoplamento rápido completo com filtro.

A bomba é fornecida completa com painel elétrico, incluindo temporizadores para ajustar a ação

de lubrificação On - Off.

2.1.3.1 Bomba de lubrificação tipo Dropsa

2.1.3.2 Distribuidor progressivo modular DROPSA

2.1.3.3 Conexão rotativa para sistema de lubrificação

2.1.3.4 Painel elétrico para bomba de lubrificação. Motor 132 kW - M355M8 - 735 RPM.

2.2. Condicionador M400.1830 (kW 7,5). O

condicionador é acionado por seu próprio motor.

Existem duas conexões no condicionador para tubos

para a entrada de qualquer líquido. O condicionador é

feito inteiramente de aço inoxidável, incluindo eixos e

pás.

Espessura da chapa de 4 mm.

Para obter os melhores resultados da adição de

vapor, as pás do eixo do condicionador são facilmente

ajustáveis, de modo a manter uma quantidade do

liquidificador que garante o tempo ideal necessário

para a operação. O condicionador é fornecido

completo com 1 termômetro analógico.



3 Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3 tph – pellets com diâmetro

de 6,5

Arrefecedor vertical RV A 0.5 com extrator / peneira vibratório

Descrição técnica: Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes características: Funil de entrada

em aço inoxidável e completo com dois níveis de sondas. Módulos de refrigeração com válvulas

laterl. Extrator vibratório com efeito peneira. Capacidade de até 3 tph pellet

4. Ciclone CL800. Estrutura de aço macio e a espessura 3mm.

4.1. Válvula rotativa VS180. Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade

com console do motor, acoplamento e motor redutor 0,75 KW

4.2 Ventilador Ev 85-11,0 Kw. Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor 11,0 kW.Pressão 350

mm. H2O. Incluindo: Absorventes de impacto e acoplamentos flexíveis para caixa para redução de

ruído.

4.3 Amortecedor operado manualmente

Painel de controle. Automação para linha com tela sensível ao toque

Características: Construção B3

Os motores são construídos para atender às

normas internacionais atuais.

• Classe F com superaquecimento classe B

para a maioria dos tamanhos de motores.

• Classe N, meia chave equilibrada.

• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens

de extremidade em ferro fundido, terminal

chapa de aço da caixa.

• Rolamentos, com instalações de graxa.

• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a

partir do tamanho 280.



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,8 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 12.960 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 1.690.138,96

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) 

DA AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

169.013,89 (MENSAL DE R$ 28.168,98) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E 

SEM GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 7.776.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 8.164.800,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 12.312.000,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RS 1.690.138,96 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 1,5 O 

CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 4.500.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=47,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (45,08%) EXPORTAÇÃO (55,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO TERÁ UM

LUCRO DE R$ 6,05) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,5 ANOS



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,8 Á 2,0 TON/HORA



Linha de equipamentos:

1. Linha de granulação para cavaco fino de madeira

1.1 Tremonha de carregamento 10 mc.

1.2 Linha de fresagem e granulação para madeira CLM520.HD LG

2. Moinho de martelos MM100 (75 kW-2P) completo com alimentador, sucção e tubos de

transporte, cíclone, válvula rotativa, ventilador

Tubo de sucção para moinho de martelos completo com sistema de separação de pedra e ímã

Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 rpm. Coletor de tremonhas MMLG 150 2P . Tubos de transporte dos

produtos moídos após moinho de martelos

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS 

PARA A PRODUÇÃO DE 1,8 Á 2,0 TON/HORA.

Tipo de matéria-prima: madeira em geral (pinus,

eucalipto, paricá, acácia)

- Tamanho da matéria-prima: na forma de

maravalha ou de serragem com a granulometria de

1,1 a 4,0 mm ou de cavaco fino de madeira com

granulometria de 20x15x5 mm. max

- Teor de umidade da matéria-prima no processo de

peletização: 10 á 14% no máximo

- Densidade aparente da matéria-prima no processo

de peletização:> 150 kg./mc.

- Tamanho dos pellets: 6,0mm á 8,0 mm.

- Capacidade de saída de pellets de: 1,4 ton/h á1,8

ton

- Energia elétrica instalada: kW 295,95



3 Linha de granulação para serragem de madeira CLM520.HD LG,

Escaninho de serviço para moinho de pelotas (cap.1 mc)

Suporte de estrutura para a tremonha de moinho de pelotas

Moinho de aglomerados CLM 520 HD LG Capacidade: 1,4-1,8 tph de serragem não peneiradas

com medidas na descarga da fábrica

Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW

Inversor 2,2 kW

Condicionador M400.1830 (kW 7,5)

Alimentador de força

Bloco de moinho de aglomerados CLM 520.HD LG (excl. Motor principal) tipo Lamec 520.082 -

máx. 160 kW

Motor 160 kW (220 Hp) - 1000 rpm - M355M6

Peças de reposição para peletizadora

Ciclone diam. 650/4 / Fe

Válvula rotativa VS 400

Ventilador EV200-15.0

Amortecedor operado manualmente

2.1 Martelo cod.142606T-20

Peneira para moinho de martelos MM340-4P

Linha de granulação opcional

Sistema de sensores de medição de umidade 4

ACO AMMS

Peças de reposição para moinho de martelos

Peças de reposição para moinho de martelos

MM100-2P



3. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

Acessórios para moinhos de pellets LG. Pulverize o encaixe da água no misturador . Dispositivo de

ar comprimido para limpeza de portas de saída de sopro sistema para moinho de pellets

Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo IFM

Sensor para impedir o deslizamento da correia

Coletor da tremonha (304)

Transportador de correia TNC 300.5000

4. Peneira vibratória circular Ø 2200 em aço comum por uma tela

Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

Sistema de coleta de poeira 10.000 Nmch

Tubo coletor de pó 10.000 Nmch

Transporte EV200-15.0

Peças de reposição para moinho de pelotas

520 HD LG

Tipo de matriz 520.LG

RolosLamec 520 LG . Rolamentos para rolos

Lamec 520

Tanque de graxa (180kg)

Linha de peletização opcional

Opção Dispositivo ATEX

Dispositivo detector de faíscas

Amortecedor de incêndio e válvula de não

retorno de acordo com as regras ATEX para

pneumáticos



7. Silos de pellets para saída por big bags ou embalagem(capacidade 15m3)

Conversor do parafuso (calha "U") CCL200.5000-2.2 quilowatts . Inversor 2,2 kW 1.

Correia transportadora tipo Spondaflex L = 5000

8 Ensacadeira semi-automática para sacos abertos

8.1 Transportador de rolos neutros d.76x1100 L = 968

8.2 Máquina de solda semiautomática para sacos

8.3 Máquina de embalagem de pellets tipo F1EASY 16 M 2 BF

Serviço Supervisão técnica durante a montagem e montagem .

Arranque e ajuste técnico da planta por no. 2 técnicos

Teste de execução por no. 2 técnicos

5. Filtro de mangas com 167 metros quadrados

em aço galvanizado

6. Painel de controle e comutação para linha de

granulação por PLC

6.1. Switching & Power Painel de controle para

moinho de pelotas 55 kW

6.2. Painel de controle e comutação para

moinho de pelotas 160 kW por PLC . Painel

elétrico da PLC para LG serie pellet mill

automático ao controle

6.3. Controle de energia do painel de controle e

comutação para instalação

6.4. Transportador de correia tipo SPONDAFLEX

L = 6000



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 2,0 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 14.400 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS  3.159.233,34

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) 

DA AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

315.923,33 (MENSAL DE R$ 52.653,89) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E 

SEM GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 8.400.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 8.820.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 13.300.000,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RS 3.159.233,34 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 

1,7 O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 5.200.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=46,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (48,08%) EXPORTAÇÃO (576,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO

TERÁ UM LUCRO DE R$ 6,45) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,7 ANOS



ABIB  BRASIL BIOMASSA MERCADO BRASIL INTERNACIONAL 
PRODUÇÃO BIOMASSA PELLETS BRIQUETES



MERCADO  INTERNACIONAL  

BIOMASSA     PELLETS



Biomassa para Calor e Potência. Para a exposição da

veracidade dos fatos utilizamos os argumentos contido

no Relatório dos Estados Unidos (tradução) intitulado de

Relatório Anual dos Biocombustíveis da EU 28 aprovado

por Susan Phillips e desenvolvido por Bob Flach, Sabine

Lieberz e Sophie Bolla.

Com um consumo de cerca de 27,4 milhões de toneladas

de pellets em 2018, a UE é o maior mercado mundial de

pellets de madeira. Com base nos mandatos da CE e

incentivos, a demanda deve se expandir para 30 milhões

em 2019.

O uso residencial para aquecimento, cerca de quarenta

por cento do mercado total de pellets, é relativamente

estável em comparação com a geração industrial de calor

e energia. Em alguns Estados-Membros da UE, os

agregados familiares recebem subsídios ou deduções

fiscais para aquecimento com biomassa. Na maioria dos

países, no entanto, o financiamento do governo é

limitado. A Itália e a Alemanha são os principais

mercados em crescimento de pellets residenciais.

A demanda por pellets industriais, principalmente para

geração de energia, depende principalmente dos

mandatos e incentivos. O principal mercado para pellets

industriais é o Reino Unido, que deverá crescer ainda

mais em 2019.

Outro importante mercado industrial para pellets é a

Dinamarca. O setor de energia holandês está se

preparando para expandir sua co-queima, mas é incerto

qual será o tamanho desse mercado. Se a demanda da

UE e os fluxos comerciais permanecerem consistentes

com os padrões atuais, os Estados Unidos têm o

potencial para suprir 65% da demanda de importação da

UE, o que representaria um valor comercial de US $ 1,6

bilhão em 2020. As importações de países terceiros

poderiam, no entanto, ser afetados pela implementação

de requisitos de sustentabilidade.



Os mercados globais de pellets aumentaram

significativamente na última década, principalmente

devido à demanda de consumo do setor industrial.

Embora os mercados de aquecimento de pellets

representem uma quantidade significativa de

demanda global, devemos analisar o mercado

doméstico e industrial de consumo.

Os mercados de aquecimento com o uso de pellets

tem sido um grande desafio nos últimos anos. Mas

com as perspectivas (invernos prolongados no

hemisfério norte) de aumento nos preços dos

combustíveis fósseis (gás natural e petróleo) e de

políticas de descarbonização gerem um grande

crescimento na demanda de pellets 2022.

O mercado de pellets de madeira industrial é

impulsionado pelas políticas de mitigação de

emissões de carbono e geração de energia por fonte

renovável. Pellets de madeira é considerado um

combustível renovável de baixa emissões de gás

carbono (carbono zero) e que facilmente substitui o

carvão em grandes usinas elétricas e para o

aquecimento térmico residencial e industrial.

Estima-se um avanço de 6,0% ao ano no consumo

mundial de pellets com o avanço enorme para os

próximos anos com os novos projetos co-firing na

União Européia.



Todos os regimes de sustentabilidade dos Estados-

Membros em matéria de biomassa devem ser notificados à

CE, apesar de não existirem critérios específicos da UE em

matéria de sustentabilidade.

Biomassa para Calor e Potência. O mercado da UE para a

biomassa utilizada no calor e na energia abrange o uso

doméstico e a produção industrial. Na UE, quase metade da

energia renovável é gerada a partir da combustão de

biomassa sólida, não incluindo resíduos urbanos.

A biomassa é proveniente do setor agrícola e de

processamento de alimentos relacionados e do setor

florestal. As aparas de madeira e as pellets são cada vez

mais usadas como insumo para produção de calor e energia

renovável.

Como os pellets de madeira, e não os chips, são geralmente

negociados em longas distâncias, este capítulo é restrito ao

mercado de pellets de madeira.

Sustentabilidade da biomassa. Enquanto a atual RED define diretrizes de

critérios de sustentabilidade claros para biocombustíveis líquidos, a CE adiou o

estabelecimento de critérios de sustentabilidade obrigatórios para pellets e

outras formas de biomassa sólida. Na ausência de critérios obrigatórios a nível

da UE para a biomassa sólida, vários Estados-Membros, incluindo a Bélgica, a

Dinamarca e os Países Baixos, desenvolveram as suas próprias regras em

resposta à crescente utilização de aglomerados de madeira importados,

particularmente em centrais industriais.

Os pellets podem substituir o carvão de duas maneiras,

seja uma conversão completa ou co-queima.

Para uma conversão completa substitui por completo a

energia térmica gerada pelo carvão (combustível fóssil)

por pellets de madeira. Isso requer modificações no

manuseio de combustível, nos sistemas de alimentação e

nos queimadores industriais.

O sistema co-firing é a combustão de pellets de madeira

junto com o carvão. Em coeficientes mais baixos, são

necessárias modificações mínimas nas instalações

existentes de carvão pulverizado. De fato, em misturas

mais baixas (abaixo de sete por cento) de pellets de

madeira, quase nenhuma modificação é necessária.



A demanda agregada em 2020 é

estimada em 30,9 milhões de

toneladas métricas. Espera-se que a

demanda no Reino Unido e na União

Européia se estabilize até 2025. No

entanto, espera-se um grande

crescimento de consumo no Japão e

na Coréia do Sul na década de 2022.

Também esperamos que o Canadá e

os EUA tenham algumas usinas de

carvão pulverizado usando pellets de

madeira industrial até 2025.

Tabela de Produção, Oferta e Procura da EU . Wood Pellets (1,000 MT)

Calendar Year 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018c 2019c

Beg. Stocks 696 713 642 506 948 1,270 1,797 1,444 1,129

Productiona 9,470 10,652 12,200 13,100 14,100 14,400 15,300 16,850 18,100

Importsb 3,115 4,367 6,096 6,547 7,163 8,095 8,692 10,355 12,200

Exportsb 68 90 132 105 141 118 195 170 170

Consumptionb 12,500 15,000 18,300 19,100 20,800 21,850 24,150 27,350 30,000

Ending Stocks 713 642 506 948 1,270 1,797 1,444 1,129 1,259

Production Capacity

No. of Plantsa 497 516 637 656

Capacitya 15,000c 15,980 17,000c 18,500c 20,500 21,950 22,750 24,000 25,000

Cap. Use (%) 63 67 72 71 69 66 67 70 72

Fonte: (a) A Associação Européia de Biomassa (AEBIOM), (b) GTIS, (c) FAS Pós Estimativas

A UE é o maior mercado de pellets de madeira do mundo, com um consumo de cerca de 27,4 mmt em 2018. Com base nos

mandatos da CE e incentivos MS, a demanda deverá se expandir para cerca de 30 mmt em 2019. O consumo futuro

dependerá significativamente de uma faixa de fatores de mercado e incentivos e condições de MS.



O mercado de futuro é baseado em acordos contratuais

padronizados, conhecidos como contratos de futuro,

pelos quais um fornecedor se compromete a entregar

uma quantidade determinada para um mês futuro e

específico, sem que haja transferência imediata da

propriedade do lote de pellets.

Pellets como uma Commodity. No último trimestre de 2011, um primeiro passo

para transformar o pellet em uma commodity global foi realizado com o

lançamento da primeira bolsa de commodity para biomassa sólida, pela

companhia APX-ENDEX, agora chamada ICE-ENDEX, que é um fornecedor de

serviços de bolsa de commodity para os mercados de energia e gás. O objetivo

dessa bolsa, em parceria com o porto de Rotterdam, foi o de favorecer o

comércio internacional, garantindo uma melhoria na organização do mercado e

uma estabilidade de preço em médio prazo. Esse mercado futuro é focado no

comercio dos pellets industriais cuja principal destinação é o abastecimento

em grande quantidade das termoelétricas. A existência de um mercado de

commodities para pellets industriais beneficia tanto os produtores, que podem

proteger-se das variações imprevisíveis de preço, bem como os compradores,

para garantir-lhes uma melhor estabilidade no seu custo de compra.

O Porto de Rotterdam foi, então, o primeiro porto

internacional a oferecer a infraestrutura para receber,

estocar e transportar os pellets.

Um mercado de futuro para commodities atua como uma

bolsa na qual seus membros podem comprar e vender

commodities. A bolsa fornece os recursos e as regras

básicas para os seus membros realizarem o comércio de

futuro de pellets, considerados, então, como

commodities.

Para aqueles que não são membros da bolsa, existe a

possibilidade de fazer o comércio graças à intermediação

de um corretor (broker) membro da bolsa, mediante o

pagamento de uma comissão.



Demanda Mundial de Consumo de Pellets. É elevada a

demanda (consumo) mundial por pellets de madeira. Para

ilustrar isso, desenvolvemos dois cenários do consumo

mundial de pellets para fins de exportação em diferentes

regiões do mundo.

Consumo Mundial de Pellets. O consumo mundial de

pellets tem aumentado nesses últimos anos. Desde 2000,

o mercado de pellets cresceu muito rapidamente, com um

aumento de dez vezes em 12 anos (27,1 milhões de

toneladas em 2016).

Demanda Global de Consumo de Pellets. Para atender a

crescente demanda projetada de pellets, terá que

aumentar também da produção industrial. Além disso,

enquanto na maioria dos países os pellets de madeira

consumidos são produzidos no próprio país, no futuro, os

recursos de matéria-prima serão cada vez mais escasso.

Na demanda global a União Européia consome 77% da

produção mundial: O mais provável dentro de uma

década, mais de metade de todos os pellets produzidos no

mundo serão comercializados internacionalmente como

uma nova commodity de energia.

Consumo de Pellets deverá triplicar até 2020 .Alguns

especialistas esperam que o mercado aumente para

80MMT em 2022:

Ekman & Co calcula em 28 milhões toneladas de wood

pellets na Europa em 2022.

Pöyry tem a estimativa utilização de wood pellets de 26,5

milhões de toneladas.

New Energy Finance tem a estimativa de uso pellets em

cerca de 48 milhões de toneladas em 2025.

AEBIOM tem uma avaliação geométrica de uso de

woodpellets em mercado residencial e industrial entre 50

e 80 milhões de toneladas em 2024.

Sikkema projeta que a demanda por pellets de madeira

poderia, em teoria, chegar a até 150 milhões de

toneladas até 2022, 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.

Para ilustrar isso, desenvolvemos alguns cenários sobre o

avanço da produção de pellets em diferentes regiões do

mundo.



Cenário de Comercio Mundial de Pellets. A principal

base para os fluxos de importação esperados para o

curto prazo são baseadas nas expectativas da indústria

e na literatura recente em relatórios de produtos da

UNECE (UNECE / FAO, 2010). Estas fontes já levam em

conta os investimentos em curso em novas plantas de

pellets ao redor do mundo e a velocidade máxima com

que a produção de pellets e o comércio internacional

de consumo vai crescer nos próximos anos.

Cenário de Alto Consumo Mundial de Pellets. Este

cenário é muito conservador, mas assume que a partir

de 2019, um número de regiões do mundo como no

Brasil devem usar a terra para a produção de energia e

propriamente para produzir pellets. Leva-se em conta a

produção para o consumo interno, os tipos disponíveis

e predominante de matéria-prima ou de madeira. A

oferta projetada de pellets nas regiões é dependente

da demanda suficiente, na União Européia (Sul) Leste

da Ásia, e os EUA. O cenário de importação com base

nas tendências do mercado de importação, opiniões de

especialistas que identificaram uma série de futuros

produtores industriais de pellets como está

acontecendo os projetos em desenvolvimento no Brasil.

Atualmente o status deste biocombustível sólido

mudou e se tornou “commodity industrial”, negociada

nos mercados internacionais para abastecer usinas

termoelétricas das maiores empresas de fornecimento

de energia elétrica da Europa.

Expansão do Mercado Internacional de Pellets. Vários

fatores têm permitido a expansão do mercado

internacional de pellets.

A política dos países desenvolvidos querendo reduzir a

utilização de energias fósseis, que apresentam vários

problemas, como:

(i) a dependência energética de países não democráticos e

instáveis politicamente,

(ii) as flutuações frequentes de preços, podendo chegar a

patamares tão altos como ocorreu em 2008, provocando

crises econômicas e, consequentemente, um alto custo da

energia que compromete a volta do crescimento do PIB

mundial, e finalmente.

(iii), a poluição com gases de efeito estufa que provocam

mudanças climáticas irreversíveis prejudicando as

condições de vida das gerações futuras.

O manuseio deste biocombustível sólido é relativamente

fácil, graças a sua boa fluidez e sua boa resistência aos

choques.

O conjunto desses fatores facilita seu transporte, quer seja

em pequenas quantidades, quer seja a granel, por

caminhão ou navio, sem que seu equilíbrio energético seja

afetado.

O seu armazenamento pode permanecer por longos

períodos sem perda de matéria seca e sem alteração

significativa de sua eficiência térmica.



Produção Mundial de Pellets. Pelas estatísticas da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), é

possível saber, com boa precisão, a evolução da produção mundial de pellets e dos fluxos entre países, assim como quais

são os maiores produtores e aqueles que são os principais importadores, e estimar as tendências. A produção global de

pellet alcançou 29,1 milhões de toneladas, em 2018, um aumento de quase 18% em relação aos volumes de 2013.

As estatísticas da FAO sobre pellets iniciaram-se somente a partir de 2012, enquanto para muitos outros produtos

florestais e madeireiros os registros somam mais de 30 anos. Isso mostra que o interesse para a indústria de pellets é

recente, ainda que esse mercado movimente no mundo inteiro por mais de US$ 2,5 bilhões.

Num artigo recente, Lamers distingue, nos volumes comercializados no mundo, os pellets marrons para o uso industrial e

os pellets brancos para o uso doméstico. O comércio internacional dos pellets marrons se traduz, principalmente, por

exportação da América do Norte, Canadá e Estados Unidos em direção à Europa, enquanto o comércio de pellets para uso

doméstico se faz, principalmente, internamente na Europa.



Demanda de Pellets na União Européia. O relatório anual de biocombustíveis (the Outlook for WoodPellets) revela que

os 28 países que integram da União Européia consumiram em 2018 75% da produção global de pellets.

Impulsionado pelas diretivas da União Européia e da política de incentivos dos Estados membros, a demanda de

consumo de pellets vai quadriplicar até o ano de 2025. Desde 2008, a demanda por pellets superou

significativamente a produção doméstica na Europa. Isto resultou em aumento das importações dos Estados Unidos

e Canadá. Conforme consta no relatório o principal interesse comercial diz respeito ao consumo de pellets, biomassa

sólida e gasosa utilizada no setor elétrico e calor. A utilização destes dois setores de energia em 2020 deverá totalizar

em 107 milhões de tep. Será necessário a importação em grande escala de biomassa e Pellets. Para atender à

crescente demanda projetada de pellets, terá que aumentar também da produção industrial.

Enquanto a UE produz quase 50% da produção mundial, a demanda da UE representa cerca de 75% da demanda

global. Em 2017, 40% do consumo total da UE foram utilizados para aquecimento residencial, 33% para energia

comercial, 14% para aquecimento comercial e 12% para aquecimento e energia combinados (Fonte: AEBIOM). Os

principais utilizadores de pellets de madeira na UE são o Reino Unido, a Itália, a Dinamarca, a Alemanha, a Suécia, a

França, a Bélgica e a Áustria.

Main Pellet Consumers (1,000 MT)

Calendar Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

United Kingdom 1,400 3,700 4,900 6,700 7,300 7,400 8,000

Italy 2,200 2,500 3,400 3,300 3,200 3,450 3,750

Denmark 2,100 2,400 2,450 2,500 2,570 3,260 3,500

Germany 1,700 2,080 1,840 1,760 2,000 2,100 2,190

Sweden 1,700 1,860 1,650 1,650 1,605 1,530 1,785

France 550 740 900 950 1,200 1,450 1,500

Belgium 1,700 1,500 1,200 1,600 1,345 1,375 1,375

Austria 790 880 815 850 895 960 950

Spain 250 380 425 450 475 475 600

Netherlands 1,250 1,200 500 120 190 350 400

Poland 390 500 490 350 300 343 350

Total 15,000 18,300 19,100 20,800 21,850 24,150 27,350

Source: AEBIOM and Member State sector organisations, e = estimate EU FAS Posts 



Diretrizes do Mercado de Consumo da

União Européia. O mercado europeu de

consumo de pellets pode ser dividido

em: Mercados de consumo industrial

como a Holanda, Dinamarca, Bélgica e

Reino Unido que detém grandes usinas

que utilizam pellets.

Mercados de consumo industrial e

residencial como a Suécia, em que

pellets são utilizados pelas usinas, mas

também pelas famílias e pelos

consumidores de médio porte para

aquecimento.

Mercado de consumo residencial. Na Alemanha, Áustria, Itália e França pellets são usados principalmente em caldeiras

residenciais e industriais privadas de pequena escala para o aquecimento.

A demanda por pellets em escala industrial depende principalmente de mandatos dos Estados-Membros da UE e de

incentivos, enquanto o mercado de pellets residencial é impulsionado por preços de combustíveis alternativos.

O mercado europeu ainda pode ser dividido em três regiões. O mercado ao redor do Mar Báltico, tendo a Suécia como

grande produtor e consumidor e a Rússia como grande fornecedor de pellets para a Europa.

O mercado na Europa Central, com a Alemanha, França e Áustria como grandes produtores e Itália como o maior

consumidor de pellets para queima doméstica (fogões de uso residencial) na Europa. E em terceiro lugar, a região do Mar

do Norte, com a Holanda, Dinamarca, Bélgica e Reino Unido como grandes consumidores, sem qualquer produção

nacional significativa.

Os holandeses, belgas e mercado do Reino Unido são dominados por usinas de geração de energia de grande porte, e

dependem, principalmente, as importações de pellets dos Estados Unidos e Canadá. Os portos de Roterdã, Antuérpia,

Amsterdã, Ghent e Delfzijl são considerados como um pólo marítimo e logístico para o mercado de biomassa e pellets na

Europa.



O uso residencial para aquecimento, cerca de 40% do

mercado total de pellets, flutua anualmente, mas é

relativamente estável em comparação com a geração

industrial de calor e energia.

A demanda depende das temperaturas do inverno e dos

preços dos combustíveis fósseis, embora as pellets de

tamanho médio para geração de energia pelas indústrias

ou edifícios públicos, como hospitais e piscinas, sejam

geralmente menos dependentes das condições climáticas.

Na Itália, na Alemanha, na França e na Áustria, as pellets

são utilizadas principalmente em caldeiras industriais

residenciais e médias de pequeno porte para

aquecimento.

Em alguns Estados-Membros da UE, como a Suécia, a

Alemanha, a Áustria, a França, a Espanha e a República

Checa, o aquecimento doméstico com biomassa como

insumo recebe subsídios ou deduções fiscais dos governos

federal e local. Na maioria dos países, no entanto, o

financiamento do governo é limitado.

A Itália é o maior mercado europeu para o uso doméstico

de pellets. De acordo com a declaração do Plano Nacional

de Ação para as Energias Renováveis, o uso de pellets

aumentará ainda mais para 5 mm em 2020, de cerca de

3,8 milhões em 2018.

No entanto, apenas 15% da demanda é atendida pela

produção doméstica, com os 85% restantes sendo

cobertos pelo aumento das importações.

Os pellets ensacados representam quase o mercado

total. Os pellets são distribuídos principalmente através

de lojas de varejo, lojas de ferragens e fornecedores de

combustíveis fósseis. Atualmente, a Itália produz pellets

principalmente da Áustria, Alemanha e Croácia.

As importações dos Estados Unidos caíram de 180.000

mt em 2014 para 40.840 mt em 2017, devido ao preço

mais alto das pellets de madeira dos EUA sobre os

concorrentes europeus.

Em 2018, as importações dos Estados Unidos

recuperaram para 87.525 toneladas. A logística e a

economia do mercado indicam que, no futuro, as

importações da América do Norte deverão se expandir

ainda mais.

A grande maioria das pellets de madeira na Alemanha é

usado para aquecimento, porque o governo não apóia

financeiramente o uso de madeira para geração de

eletricidade.

Em 2018, o número de unidades de sistema de

aquecimento a pellets de madeira na Alemanha é

estimado em 464.000, dos quais apenas 11.500 têm

uma capacidade superior a 50 kW.

A lei alemã determina que todos os edifícios construídos

em ou após 2009 tenham que usar uma determinada

parcela de energia renovável para satisfazer seus

requisitos de aquecimento e resfriamento. Os pellets de

madeira são uma das opções.



A substituição de sistemas de aquecimento por fornos de

pellets de madeira é subsidiada.

Cerca de 70% do consumo total de pellets de madeira na

França é utilizado em sistemas de aquecimento residencial

individuais.

Um uso menor de pellets de madeira é o aquecimento

residencial coletivo. Com base em políticas de incentivo

como o imposto sobre o carbono, prevê-se que o uso de

aglomerados residenciais aumente ainda mais.

Na Áustria, as pellets de madeira são principalmente

usados cada vez mais no aquecimento doméstico e

recebem subsídios do governo federal, dos governos

estaduais e das comunidades. O uso de pellets em

sistemas de aquecimento industrial também está

aumentando.

De acordo com dados da organização do setor de pellets

da Espanha, AVEBIOM, o consumo de pellets na Espanha

atingiu 600.000 toneladas em 2018.

Os pellets de madeira são consumidos para uso

residencial e, em menor escala, para aplicações

industriais. Além da madeira, o uso de grãos de oliva ou

casca de nozes, é uma alternativa muito popular nas áreas

em que está disponível.

Na República Tcheca, o uso de pellets de madeira é

relativamente pequeno, mas cresce rapidamente de

65.000 mt em 2015 para cerca de 100.000 mt em 2018.

O número de aquecedores de pellets ainda é

relativamente baixo. A situação pode mudar em breve

porque existe um programa de subsídios destinado a

eliminar os velhos aquecedores com altas emissões. Os

cidadãos que decidirem comprar um novo aquecedor de

pellets podem solicitar um "subsídio de aquecedor" que

pode cobrir até 85% do preço do novo aquecedor.

Outro mercado relativamente pequeno com potencial de

crescimento é a Grécia. O atual mercado de pellets está

estimado em 40.000 toneladas. A produção está prevista

para aumentar com base na demanda do mercado

interno.

Recentemente, foram concedidas 37 licenças para a

produção de 295 MW de biomassa.



Fatores do Aumento de Consumo de Pellets na

União Européia. Os principais fatores do aumento

de consumo de pellets na Europa (AEBIOM)

envolvem a dependência do gás natural:

A dependência dos combustíveis fósseis como o

petróleo, carvão e gás natural geram um aumento

na importação de biomassa e pellets.

Destarte ainda o aumento do consumo de energia e

de produtos de origem de bioenergia para geração

de energia térmica.

Na década de 90, a União Européia estabeleceu

percentual para a participação de fontes renováveis

na matriz energética, com o fim de reduzir emissões

de gases poluentes na atmosfera e diminuir a

dependência de fontes energéticas não renováveis.

Em 1997, a Comissão estabeleceu um percentual mínimo

de 12% de participação de fontes renováveis, incluindo o

investimento em novas tecnologias.

No entanto, esse padrão não foi alcançado e novas

políticas e diretrizes foram estudadas para o sucesso da

questão.

Esse plano ficou conhecido como “European

Commission's 2020 climate and energy package” ou

Metas 20-20-20 com o intuito de aumentar a

participação do uso de fonte renovável na geração de

energia; reduzir o consumo de energia elétrica e

aumentar a eficiência de seu uso.

É importante ressaltar que a meta é variável e definida de

acordo com o grau de desenvolvimento dos membros (por

exemplo, Malta de 10% e Suécia de 49%).

Ainda de acordo com a União Européia, haverá redução

de 21% nas emissões de gases nocivos (comparado com

o ano de 2005) nas indústrias e usinas elétricas

intensivas do uso de energia, as quais representam mais

de 40% das emissões do bloco.

Para as emissões de fazendas, residências e outros

setores (não classificados anteriormente), deverão reduzir

em 10%.

No que tange ao transporte, ao menos 10% dos

combustíveis utilizados deverão ser renováveis.



Elevado Consumo de Biomassa e Pellets na União

Européia. Em relação à biomassa, a União Européia

considera que há um grande potencial de seu

desenvolvimento no bloco. Atualmente, a utilização desse

recurso renovável ocorre não só no aquecimento

doméstico, mas também em usinas elétricas, térmicas e

outras com o uso intensivo de energia.

Tradicionalmente, os países nórdicos se destacam na

utilização desse recurso como gerador de energia térmica

e elétrica. O Reino Unido, que tem uma histórica

dependência do carvão, tem sido um exemplo na utilização

de biomassa como gerador de eletricidade.

A União Européia é o maior mercado consumidor dos

produtos de “pellet” e, de acordo com o Eurostat, 77%

daquele material é utilizado para aquecimento

doméstico, 16% para biocombustíveis e o restante para a

geração de eletricidade. Desse total, 50% das madeiras

pellet possuíam a certificação ENplus. Esse certificado é

administrado pela “European Pellet Council”. Para

possuir a certificação há 11 associações responsáveis

pela classificação em países na Europa, Estados Unidos e

Canadá. Mesmo sendo um grande mercado ele é

dependente de medidas de suporte governamentais. Em

outras palavras, o aumento do consumo está ligado ao

suporte governamental para a substituição de material

fóssil por renovável, como a biomassa.



Em países do norte: Países Baixos, Bélgica, Dinamarca,

Suécia e Reino Unido o consumo está focado em substituir

o carvão, ou seja, uso industrial (industrial pellet for co-

firing) por materiais mais econômicos, eco sustentáveis e

com baixa emissão de gases poluentes. A biomassa

direcionada ao aquecimento necessita de equipamento

apropriado para utilização em lareiras ou aquecimento

tanto de água quanto de ambiente. Os governos oferecem

benefícios para a substituição por esses novos

equipamentos e o mercado se desenvolve pelo baixo custo

da biomassa quando comparado com o valor de consumo

para o aquecimento doméstico que utiliza gás natural ou

petróleo. Nesse sentido, países como Itália, Áustria,

Alemanha e Dinamarca são os principais consumidores.

Esse alto mercado consumidor faz com que direcione

aumento na produção para atender à crescente

demanda. Esse segmento é promissor e a tendência é

que aumente a cada ano em taxas superiores ao do uso

industrial. Alemanha, Áustria, Polônia, Finlândia, Portugal

e Espanha são grandes exportadores de “pellets” de

altíssima qualidade para o uso no aquecimento

doméstico e abastecer mercados tradicionais como Itália

– o país com o maior consumo desse segmento,

Dinamarca, Alemanha, Áustria e França.

Em outras palavras, de acordo com o relatório “Bioenergy

Trade” o mercado de aquecimento doméstico é

abastecido essencialmente por países europeus.



Uso Industrial de Pellets. Em mercados como o Reino

Unido, Bélgica e Holanda, o uso residencial é

insignificante e a demanda por aglomerados de

madeira é dominada por usinas de energia de grande

porte. Os governos desses países optaram por cumprir

suas obrigações de uso de energia renovável em 2020,

principalmente pelo uso de biomassa para a geração

de eletricidade. Como esses países não têm uma

produção doméstica suficiente de pellets, eles

dependem em grande parte das importações.

A conversão de grandes usinas elétricas em biomassa

ao invés de carvão é um fator chave nos planos do

governo do Reino Unido para atingir as metas de

energia renovável. O principal mecanismo de suporte

dentro da política energética do Reino Unido, que

possibilitou as conversões, está sob a Estrutura de

controle de impostos e denominado "Contratos por

diferença". Isso envolve o governo pagando um prêmio

acima do preço de mercado da eletricidade gerada pela

usina de biomassa.

O maior usuário de pellets no Reino Unido

recentemente converteu uma quarta unidade de sua

usina de carvão em combustão de biomassa. Cada uma

destas quatro unidades queima 2,3 mm de peletes de

madeira por ano. O segundo maior usuário estava

programado para iniciar suas operações em maio de

2018, mas esta usina ainda não está operacional. Em

plena capacidade, a geração de energia desta usina

utilizará cerca de 1,4 mm de pellets.

Outra empresa está programada para começar a usar

pellets no início de 2022. O uso máximo esperado dessa

planta é de cerca de 1,0 mmt.

Deve-se notar que, para a geração de energia, essas três

usinas usam pellets de madeira como sua principal

matéria-prima, mas outras biomassas, como capim-

elefante e salgueiro, também podem ser usadas. Para

2019, o uso total de pellets no Reino Unido está previsto

em 8.5 mmt.

A Suécia e a Dinamarca estabeleceram metas elevadas

para o uso de energia renovável em 2020, 49 e 30 por

cento, respectivamente.

Ambas as metas já foram atingidas, com grande parte

obtida da biomassa. Em 2018, o consumo de pellets

suecos recuperou de um nível baixo em 2016 e 2017.

O consumo de pellets aumentou apesar do aumento dos

preços das pellets. O consumo dinamarquês de pellets

aumentou significativamente.

Como o setor de energia está eliminando o carvão, várias

usinas combinadas de calor e energia (CHP) foram

convertidas em pellets. Uma grande parte dos pellets é

importada.

As importações de pellets dinamarquesas saltaram de 2,0

mmt em 2016 para 3,8 mmt em 2018. Os pellets foram

principalmente provenientes da região do Báltico (1,7

mmt), mas também dos Estados Unidos (0,6 mmt) e da

Rússia (0,4 mmt).



Outras fontes de importações que aumentaram

significativamente no ano passado incluem Portugal,

Alemanha e Canadá.

Em 2019, a Dinamarca substituirá ainda mais seu uso de

carvão pela biomassa, principalmente na forma de chips. A

Finlândia tem uma meta de 38% de uso de energia

renovável em 2020. Uma grande parte é coberta pelo uso

de aparas de madeira, mas apenas uma porção limitada é

de madeira.

Também na França, existe um potencial para uso industrial

de pellets. O desenvolvimento do poder de energia

renovável é apoiado por dois sistemas complementares:

tarifas de aquisição e licitações.

Em 2016, as importações de pellets dos Estados Unidos

foram altas por causa de uma única nova usina de

biomassa.

No entanto, o objetivo desta planta é usar 100% das

pellets locais em 2019 e, como resultado, as importações

dos Estados Unidos caíram em 2017 e 2018. A madeira

local é favorecida em instalações subsidiadas.

O atual uso industrial belga é estimado em cerca de 1,3

milhão de toneladas por ano.

Deste montante, cerca de 1,2 mm é utilizado para a

produção de eletricidade para a rede, enquanto pequenas

unidades privadas são operadas nos setores agrícola e

outros sectores para fins de aquecimento.

No acordo energético holandês, a co-combustão de

biomassa é limitada anualmente em cerca de 3,5 mm de

pellets de madeira.

Além disso, no Acordo, decidiu-se que a biomassa estará

sujeita a critérios de sustentabilidade específicos (para

mais informações, ver Critérios de Sustentabilidade de

Pellets).

Durante 2019, espera-se que uma usina de energia

holandesa aumente, enquanto outra previsão está

prevista para o final do ano. Por causa da retomada da

queima, a importação de pellets de madeira deverá

aumentar para cerca de 1,0 mmt em 2019. Importante

para a realização dessa expansão depende da aprovação

dos programas de certificação, que demonstram

sustentabilidade.

Além de projetos de co-queima, outros projetos de

biomassa, que usam apenas biomassa, receberam

financiamento do governo holandês. Eles incluem o uso

de uma ampla variedade de tipos de biomassa lenhosa,

como aparas de madeira e pellets, mas também tipos de

biomassa não lenhosa. Com o aprimoramento adicional

da co-queima e abertura de outras usinas de calor e / ou

energia de biomassa, as empresas terão de obter mais

biomassa do exterior, provavelmente na forma de pellets.

Para mais informações, consulte o relatório GAIN - O

mercado industrial holandês para a biomassa, datado de

5 de fevereiro de 2019.



Além da Europa Ocidental, na Europa Central, o uso

de biomassa para geração de energia também está

crescendo. Na Hungria, muitas usinas elétricas e de

aquecimento que antes eram movidas a carvão

começaram a usar fontes de energia renováveis em

vez de combustíveis fósseis. A matéria-prima inclui

uma ampla variedade de tipos de biomassa agrícola

e florestal, principalmente de origem local. Isto é

apoiado por subsídios para a produção de

eletricidade com a utilização de biomassa. Ao

mesmo tempo, o Plano Nacional de Ação para a

Energia Renovável da Hungria prefere centros de

aquecimento mais eficientes e menores que estejam

próximos de fontes de biomassa e possam atender à

demanda local de energia ou aquecimento.

Além de pellets de madeira, grandes quantidades de

aparas de madeira e briquetes serão utilizados na UE. O

setor da UE estima o atual consumo de cavacos de

madeira da UE em 15-20 mmt e espera que ele cresça

para 28 mmt em 2022.

O crescimento da demanda é apoiado pelo aumento dos

investimentos em usinas de calor e energia combinadas de

tamanho médio (CHP).

As principais cavaco de madeira que consomem os

Estados-Membros da UE são: Alemanha, Finlândia, França,

Suécia e Polónia.

Main Pellet Producers (1,000 MT)

Calendar Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e

Germany 2,200 2,250 2,100 2,000 1,950 2,250 2,415

Latvia 980 1,100 1,380 1,500 1,570 1,465 1,575

Sweden 1,340 1,310 1,490 1,550 1,665 1,680 1,845

France 680 750 1,040 950 1,150 1,300 1,450

Austria 893 962 945 1,000 1,070 1,180 1,300

Estonia 500 590 1,000 900 1,195 1,060 1,100

Poland 600 600 610 850 900 950 1,100

Spain 250 300 410 475 550 529 685

Portugal 700 800 700 700 500 500 850

Total 10,652 12,200 13,100 14,100 14,400 15,300 16,850

Fonte: IEA, AEBIOM e organizações do sector dos Estados-Membros, e = estimativa dos lugares da EU FAS.



Com uma produção de cerca de 16,9 mm em 2018, cerca

de cinquenta por cento da produção global, a UE é o maior

produtor mundial de pellets de madeira.

Em comparação com as fábricas de produção na América

do Norte, as fábricas na UE são principalmente pequenas

ou médias empresas.

A maioria dos principais países produtores de pellets

possui um considerável mercado doméstico para pellets

de aquecimento residencial. A demanda recente por

pellets tem apoiado um aumento adicional na produção

doméstica. Exceções são Letônia, Estônia e Portugal, que

estão produzindo principalmente para exportação para uso

em usinas de grande porte no exterior.

A Alemanha é o terceiro maior produtor de pellets de

madeira do mundo depois dos Estados Unidos e do

Canadá. Atualmente, possui cerca de setenta instalações

de produção de pellets de madeira, com uma capacidade

de produção anual total de 3,8 milhões de toneladas. Em

2018, a produção totalizou 2,4 milhões de toneladas, 95%

das quais foram produzidas a partir de resíduos da

indústria madeireira. A grande maioria das pellets de

madeira produzidas na Alemanha são usadas para

aquecimento. O uso para produção de eletricidade é

insignificante. A Alemanha é um exportador líquido de

pellets de madeira. A grande maioria do comércio ocorre

com os países vizinhos da UE e com a Suíça. A Itália é o

principal mercado.

A produção de pellets de madeira expandiu-se

rapidamente na região do Báltico (Letónia, Estónia e

Lituânia) durante os últimos cinco anos. Durante 2017 e

2018, a produção do Báltico foi prejudicada devido às

condições climáticas quentes. Isso se reflete nas

exportações que estão estagnadas em cerca de 3,2

milhões de toneladas em 2018. Os países bálticos estão

produzindo tanto para o setor residencial quanto para o

industrial.

Mercados. Os principais mercados são a Dinamarca, o

Reino Unido, a Itália e a Suécia.

O terceiro maior produtor da UE é a Suécia, que tem sido

auto-suficiente desde 2016. Com base no verão seco do

ano passado, uma produção menor de pellets foi

projetada para 2018, mas na verdade a produção de

pellets aumentou pelo quinto ano consecutivo. Os

números de produção são baseados nas estatísticas da

Pellet Association PelletsForbundet da Suécia.

Existem cerca de 60 produtores de pellets na França. Em

2017, a produção francesa aumentou devido à expansão

da demanda doméstica. Espera-se que tenha aumentado

em 2018 e previsto para aumentar ainda mais em 2022.

Em 2018, a Áustria produziu 1,3 mm de pellets de

madeira em 42 plantas. Isso é dez por cento a mais que

no ano anterior. Para a exceção de 2012 e 2014, a

produção de pellets está em constante tendência de alta.

A Áustria é um exportador líquido de pellets de madeira,

mas a demanda doméstica também está se expandindo.



Em 2018, a Áustria exportou 781.000 toneladas de

pellets de madeira, dos quais 692.000 toneladas para

a Itália.

Desde 2014, a Polônia aumentou constantemente a

produção e as exportações. Os principais mercados de

exportação são a Itália, a Alemanha e a Dinamarca.

Com base nas informações da organização do setor de

pellets da Espanha, AVEBIOM, a produção de pellets

atingiu 685.000 toneladas em 2018.

Segundo a AVEBIOM, havia 83 plantas de pelotização

na Espanha com capacidade de produção anual de

quase dois milhões de toneladas em 2018. Cerca de

60 plantas de pelotização estão localizadas em

instalações com serrarias ou oficinas de carpinteiro e

25 plantas processam núcleos de azeitona.

A Espanha é tradicionalmente um exportador líquido

de pellets de madeira. Em 2018, as exportações

atingiram 110.000 toneladas.

Principais destinos para os pellets de madeira da

Espanha incluem a Itália, o Reino Unido, a França e a

Dinamarca.

Portugal possui 3,3 milhões de hectares de terras

florestais que cobrem mais de 35% do território do

país.

A grande maioria das terras florestais de Portugal está

em mãos privadas.

De acordo com a organização do setor ANPEB, existem 25

unidades de produção de aglomerados em Portugal.

Segundo relatos, a produção média anual é de 850.000

tm de pellets e a capacidade é de cerca de 1 milhão de

toneladas.

Durante 2016 e 2017, a produção de pellets foi afetada

negativamente pelos incêndios florestais. A maior parte da

produção de aglomerados é exportada para os Estados-

Membros da UE. Os principais mercados são o Reino

Unido, a Dinamarca, a Espanha e a Alemanha.

A produção checa aumentou de cerca de 150.000 tm em

2010 para cerca de 400.000 tm em 2018. Cerca de 80 por

cento da produção é exportada com a Áustria e a Itália

como os principais mercados.

A principal matéria-prima para pellets tem sido

tradicionalmente serragem e subprodutos de serrarias.

Com a crescente competição por recursos de serragem,

estão se tornando necessárias matérias-primas mais

sustentáveis.

Há um interesse crescente em resíduos florestais, resíduos

de madeira e resíduos agrícolas, mas mesmo o volume

dessas matérias-primas adicionais não será suficiente

para suprir toda a demanda na Europa Ocidental. No geral,

não se espera que a produção de aglomerados de madeira

da UE seja capaz de acompanhar a demanda do mercado

de aquecimento residencial e da geração de energia.



Devido à sua localização em portos marítimos e à produção doméstica limitada, as grandes concessionárias de energia

no Reino Unido e na Bélgica estão adquirindo mais de 75% de sua demanda de pellets de fornecedores fora da UE.

Apesar da significativa produção nacional, os países escandinavos, principalmente a Dinamarca e a Suécia, dependem

em parte das importações da região do Báltico e da Rússia.

As restrições portuárias na Escandinávia estão favorecendo o fornecimento do Mar Báltico, que geralmente são

embarcadas com embarcações menores do que as usadas no comércio do Atlântico.

Na Dinamarca, uma fábrica está localizada em um porto profundo e é fornecida pela América do Norte. Espera-se que a

flexibilidade aprimorada na infraestrutura aumente ainda mais o abastecimento da América do Norte.

Os mercados de pellets na Alemanha, Áustria e, em menor escala, na França e na Itália são mais isolados e dependem

principalmente da produção local.

Main EU Importers of Wood Pellets  (1,000 MT)

Total Importsa Imports from U.S.

Calendar Year 2017 2018 2017 2018

United Kingdom 6,833 7,829 4,266 4,880

Denmark 3,089 3,813 307 623

Italy 1,802 2,242 41 88

Belgium 1,077 1,137 578 538

Germany 432 389 1 2

Sweden 269 380 0 0

Austria 403 360 0 0

Slovenia 216 293 0 0

Netherlands 328 291 1 7

France 265 275 10 0

Total EU28 - - 5,205 6,139

Fonte: GTIS (Código do SH: 440131) a) Inclui o comércio intracomunitário da UE.



A demanda da UE por pellets superou

significativamente a produção doméstica nos últimos

dez anos. Isso resultou no aumento das importações

dos Estados Unidos.

Em 2018, as exportações dos EUA para a UE

totalizaram 6,1 milhões, representando um valor de US

$ 1,160 milhões. Se a demanda da UE e os fluxos

comerciais continuarem consistentes com os padrões

atuais, os Estados Unidos têm o potencial de fornecer

65% da demanda de importação, o que representaria

um valor comercial de potencialmente US $ 1,6 bilhão

em 2020.

Outros exportadores significativos de pellets para a UE

são o Canadá e a Rússia. Em resposta à demanda da

UE por pellets industriais, a capacidade se expandiu

nas regiões fornecedoras. Estas importações de países

terceiros poderão, no entanto, ser afetadas pela

implementação de requisitos de sustentabilidade por

parte dos governos de cada Estado-Membro da UE.

Critérios de Sustentabilidade de Pellets. Um fator

chave para ser capaz de capturar a demanda no

mercado da UE e se beneficiar do seu potencial de

crescimento é a sustentabilidade do fornecimento.

Comerciantes europeus e usuários finais de pellets

industriais de madeira estão exigindo regulamentos

governamentais claros, consistentes, harmonizados e

de longo prazo.

Em a ausência de critérios obrigatórios a nível da UE para a

biomassa sólida, vários Estados-Membros da UE, incluindo

a Bélgica, a Dinamarca e os Países Baixos, desenvolveram

as suas próprias regras em resposta à crescente utilização

de aglomerados de madeira importados.

No RED II, a sustentabilidade da produção de biomassa

será avaliada no nível de fornecimento, e não no nível de

propriedade florestal, como originalmente proposto pela

CE. Os EM da UE podem colocar requisitos adicionais de

sustentabilidade para os combustíveis de biomassa. Até

31 de dezembro de 2026, a CE avaliará o impacto que tais

critérios adicionais podem ter no mercado interno para

assegurar a harmonização dos critérios de

sustentabilidade para os combustíveis de biomassa.

Enquanto isso, a indústria está formulando ativamente

seus próprios critérios. Para as pellets de madeira não

industrial, o European Pellet Council (EPC) desenvolveu

critérios de sustentabilidade chamados ENplus, baseados

na EN 14961-2. Inclui requisitos de sustentabilidade para

toda a cadeia de suprimentos.

Para as pellets industriais, a Sustainable Biomass

Partnership (SBP) desenvolveu um esquema de

sustentabilidade baseado em programas existentes, como

o Forest Stewardship Council (FSC) ou o Programa para o

Endosso da Certificação Florestal (PEFC). O SBP tornou

seu programa compatível com os requisitos atuais no

Reino Unido, Dinamarca, Bélgica e Holanda.

.



Na Holanda, o Acordo de Energia holandês de setembro de

2013 adotou critérios rígidos de sustentabilidade para a

biomassa, como certificação de nível florestal,

informações sobre emissões de gases de efeito estufa

(GEE), dívida de carbono e mudanças indiretas no uso da

terra (ILUC). Estas condições estritas dificultam a compra

de contratos de longo prazo com produtores de pellets por

parte de compradores holandeses. Para mais informações,

consulte o Relatório GAIN - Oportunidades atuais para

pellets de madeira na Holanda, datado de 14 de maio de

2018.

Para a exposição da veracidade dos fatos utilizamos os

argumentos contido no Relatório dos Estados Unidos

(tradução) intitulado de Relatório Anual dos

Biocombustíveis da EU 28 aprovado por Susan Phillips e

desenvolvido por Bob Flach, Sabine Lieberz e Sophie Bolla

Consumo de Pellets no Mercado Asiático. Os países do

sudeste asiático, formado pelo Vietnã, a Malásia e a

Indonésia, constituem um outro bloco de países

caracterizado por uma alta taxa de crescimento anual da

produção. Esses países estão respondendo à alta

demanda da Coreia do Sul, que virou o quarto importador

mundial.

Coréia do Sul. Na Ásia, a Coréia do Sul é um futuro pólo de

negócios na área de pellets e biomassa. De acordo com as

metas do governo, a demanda de pellets na Coréia do Sul

é projetada para crescer a partir de 750 mil toneladas em

2013 até 5.000.000 MT em 2022.

Essas projeções são baseadas no aumento do uso de

energia renovável, biomassa e pellets na Coréia do Sul, a

fim de cumprir a exigência de uso de 11% até 2020

combinado com o crescimento econômico do país e com

as seguintes disposições:

A Coréia do Sul utiliza atualmente cerca de 75 milhões de

toneladas de carvão por ano. Se for convertido 2% deste

valor em pellets numa proporção de 1,5 toneladas de

pellets por tonelada substituído, isto significaria um

mercado de 2,25 milhões de toneladas de pellets.

A demanda na Ásia Oriental dependerá fortemente dos

projetos em desenvolvimento no Japão, Coréia do Sul e

China, mas pode ser avaliado na faixa entre 5-10 milhões

de toneladas até 2022.

Japão. O Japão, por ter uma forte indústria de madeira, já

produz um volume importante de pellets a partir dos

resíduos para o consumo interno. Mas, a expectativa de

importação de pellets é de crescer com o

desenvolvimento da combustão em plantas de carvão e,

especialmente, pela vontade do governo japonês de

acelerar a conversão da matriz energética do país, com

mais fontes renováveis após o dramático acidente nuclear

que ocorreu na usina nuclear de Fukushima, em março de

2011. Outra empresa a investir fortemente em pellets é

Mitsubishi Corporation, que adquiriu 45 por cento do Vis

Nova Trading GmbH uma empresa da Alemanha que é

líder global na indústria de pellets na Europa.

l



China. A China é atualmente o segundo maior consumidor de energia do mundo, atrás Estados Unidos. Energia tem sido

a base do crescimento econômico da China. No centro do consumo de energia da China é o carvão, que fornece 70%

das suas necessidades de energia, tornando-se o maior consumidor de carvão do mundo. A política energética da China

tenta em garantir energia suficiente para abastecer o contínuo crescimento econômico. A China se comprometeu em

prosseguir com o objetivo comum de mitigação dos impactos das mudanças climáticas, mas tem resistido em assumir

os compromissos e as metas específicas de redução de emissões. Mas tem investido fortemente na produção e no uso

de fontes de energias renováveis. A base para a política de energia renovável da China é a Lei de Energia Renovável, que

foi promulgada a 01 de janeiro de 2006. Esta lei determina que empresas tem o poder de compra de toda a energia

renovável para a geração de energia na sua rede. A China também determinou que pelo menos 15% de sua capacidade

energética deve ser gerada a partir de fontes de energia renováveis em 2015 (China Daily 2009). A previsão de consumo

em 2022 na China será de 10 milhões de toneladas de pellets.

Este estudo foi desenvolvido por Celso Oliveira. Consultor Especializado em Desenvolvimento de Projeto Empresarial

Sustentável na área de biomassa e bioenergia. Formação em contencioso jurídico e direito empresarial internacional
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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 115 projetos

industriais de produção de biomassa, bio woodpellets e bio woodbriquete no Brasil, Estados Unidos e Europa.
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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

2018-2022 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável atualmente Associação Brasileira

das Industrias de Biomassa Pellets e Briquetes e Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets, Biomassa e Briquete
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BIOMASSA

POTENCIAL BIOMASSA NO BRASIL 



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.

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 .

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 .

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;



No Congresso Internacional da ACORE definiu-se o

conceito de biomassa que traduzimos a aplicamos a

nossa realidade nacional. Biomassa é qualquer material

orgânico 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 grãos; B) outros produtos

agrícolas; C) árvores colhidas em conformidade com as

leis de manejo florestal, as regras e regulamentos; (D) de

outras plantas, e (E) algas, plantas aquáticas e

derivados (incluindo óleos).



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.

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.



A biomassa como recurso energético pode ser apresentada

em três grupos principais, diretamente relacionados com a

origem da matéria que constitui os biocombustíveis. Estes

grupos seriam:

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 com o cunho de legalizada

ou por reflorestamento. O termo biomassa florestal pode ser

dividido em:

a) Biomassa florestal primária (BFP), a fração biodegradável

dos produtos gerados pela floresta e que são processados

para fins energéticos, nomeadamente os materiais vegetais

procedentes das operações silvícolas como: podas, toiças,

desbastes, cortes fitossanitários, bem como, cortes finais ou

cortes intermédios, lenhas de podas e desramações e material

vegetal proveniente de culturas energéticas, lenhosas ou

herbáceas, instalados em áreas florestais.

b) Biomassa florestal secundária, é a matéria

orgânica residual, composta por costaneiras,

serragem, maravalha ou pó de serra, licores negros,

recortes, aparas, biomassa etc., que é gerada nos

processos da indústria de transformação e

processamento de madeiras, tal como as serrarias e

madeireiras, fábricas de papel e celulose,

laminadoras e embalagens, painel de madeira, mdf e

compensado ou de movelaria, bem como, restos de

madeiras oriundos de outras atividades industriais

como paletes, embalagens e resíduos urbanos de

demolições.



Rejeitos urbanos. A biomassa contida em resíduos sólidos e

líquidos urbanos tem origem diversa, e se encontra no lixo e no

esgoto. O lixo urbano é uma mistura heterogênea de metais,

plásticos, vidro, resíduos celulósicos e vegetais, e matéria

orgânica. As rotas tecnológicas de seu aproveitamento

energético são: a combustão direta, a gaseificação, pela via

termoquímica, após a separação dos materiais recicláveis, e a

digestão anaeróbica, na produção de biogás, pela via

biológica.

ii. Subprodutos das atividades agrícolas,

agroindustriais e da produção animal: uma

expressiva quantidade de subprodutos resultantes

das atividades agrícolas, agroindustriais e da

produção animal é tratada como resíduo. Porém

possui potencial energético importante, que varia

segundo a rota tecnológica empregada, que pode

variar desde a transformação termoquímica, com

combustão direta, pirólise ou gaseificação.

Passando pelas transformações biológicas e físico-

químicas, incluindo a digestão anaeróbica. Como

exemplos culturas, temos a casca de arroz, a

castanha de caju e esterco animal.

Biomassa Energética Agrícola são os biocombustíveis provenientes

das plantações não florestais, tipicamente originados de colheitas

anuais, cujas culturas são selecionadas segundo as propriedades de

teores de amido, celulose, carboidratos e lipídios, contidos na

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

divididos em duas subcategorias:

i. Culturas agroenergéticas: utilizando principalmente rotas

tecnológicas de transformações biológicas e físico-químicas, como

fermentação, hidrólise e esterificação, empregadas para a produção

de combustíveis líquidos, como o etanol, o biodiesel e óleos vegetais

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

a beterraba, a soja, o amendoim, o girassol, a mamona e o dendê,

existindo uma grande variedade de oleaginosas a serem exploradas.



Potencial de Biomassa no Brasil. 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.

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.

Além das produtividades por classe de uso da terra para

estimar a oferta de biomassa florestal para o Brasil:

a. as unidades de conservação federais não são áreas

acessíveis para a retirada de madeira e por isto foram

excluídas da análise,

b. as áreas acessíveis para a retirada de madeira situam-

se em uma faixa de 5 km ao redor de rodovias e

localidades.

Segundo estudos da Secretaria de Assuntos Estratégicos

da Presidência da República, as projeções são de um total

de 12 a 16 milhões de ha de florestas plantadas em 2020,

ao ritmo médio de 900.000 a 1 milhão de ha/ano,

dependendo do investimento e fomento que se fizer no

setor florestal.

Diante disso, este estudo visa apresentar a estimativa da

geração de resíduos oriundos do setor florestal brasileiro

(extrativismo e silvicultura), considerando 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.

Os resultados demonstram que a geração de resíduo da

cadeia florestal para o Brasil foi equivalente a

85.574.464,76 m³.

A região Sul apresentou a maior geração de resíduo com

valor estimado de 31.609.453,07 m³ (35,99%), seguida

da Sudeste (26,33%) e Norte (15,48%).

Biomassa da Colheita Florestal. Os resíduos da colheita

florestal representam madeira que foi produzida pela

floresta, mas não foi retirada para ser consumida. Esta

disponibilidade adicional de madeira a partir dos

resíduos lenhosos pode ser substancial, sendo que a

quantidade pode variar de 10% a 20% da madeira

comercial colhida a partir de florestas plantadas e de

60% a 70% de florestas naturais.

Para cálculo de resíduos gerados no campo de florestas

plantadas e 65% para florestas naturais. Para cálculo

de resíduo florestal no processo de colheita foram

utilizados os dados do IBGE. Considerou-se a soma dos

dados de produção em tora de madeira, relativa às

atividades de silvicultura e extrativismo vegetal.



Unidades Resíduo da Colheita 

Extrativismo 

Resíduo da Colheita 

Silvicultura 

Total de Biomassa Residual 

Brasil 18.442.217,88 16.353.680,56 34.795.898,44 

Rondônia 0,00 1.456.532,22 1.456.532,22 

Acre 0,00 129.307,04 129.307,04 

Amazonas 405,38 1.132.482,78 1.132.888,16 

Roraima 0,00 108.247,43 108.247,43 

Pará 342.422,16 6.409.226,75 6.751.648,91 

Amapá 229.667,19 286.277,06 515.944,25 

Tocantins 0,00 90.448,22 90.448,22 

Maranhão 11.667,04 198.115,42 209.782,46 

Piauí 0,00 129.546,20 129.546,20 

Ceará 3.232,13 51.024,19 54.256,32 

Rio Grande do Norte 0,00 7.049,54 7.049,54 

Pernambuco 0,00 37.357,32 37.357,32 

Alagoas 6.811,34 2.547,19 9.358,52 

Sergipe 653,78 14.521,65 15.175,43 

Bahia 2.855.524,29 1.162.833,46 4.018.357,75 

Minas Gerais 1.342.380,34 42.194,30 1.384.574,63 

Espírito Santo 1.074.798,17 2.469,97 1.077.268,13 

Rio de Janeiro 25.887,42 1.201,20 27.088,62 

São Paulo 3.779.916,08 15.283,13 3.795.199,21 

Paraná 4.144.837,59 674.212,11 4.819.049,70 

Santa Catarina 2.677.905,18 128.897,34 2.806.802,52 

Rio Grande do Sul 1.247.132,57 37.329,44 1.284.462,00 

Mato Grosso do Sul 651.376,39 11.029,59 662.405,98 

Mato Grosso 6.236,74 4.204.872,46 4.211.109,20 

Goiás 41.278,56 20.674,58 61.953,14 



Biomassa do Processamento Mecânico da Madeira. No processamento mecânico da madeira, ocorre uma perda média de

45% para florestas plantadas e 17,5% para florestas naturais, sendo estes valores utilizados para cálculo de geração de

resíduos. Considerou-se a soma dos dados de produção em tora de madeira silvicultura e extrativismo vegetal, com

exceção de dados relativos à lenha e indústria de papel e celulose, as quais não passam pelo mesmo processo. 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 maior geração de resíduo foi Sul com

21.188.983,25 m³ (41,7%), Sudeste (32%) e do Norte (15,3%).

Unidades Resíduo do Processamento 

Mecânico Silvicultura 

Resíduo do Processamento 

Mecânico Extrativismo 

Total de Biomassa 

Residual 

Brasil 48.110.133,60 2.668.432,73 50.778.566,33 

Rondônia 0,00 237.662,60 237.662,60 

Acre 0,00 21.099,05 21.099,05 

Amazonas 1.057,50 184.787,40 185.844,90 

Roraima 0,00 17.662,75 17.662,75 

Pará 893.275,20 1.045.794,58 1.939.069,78 

Amapá 599.131,80 46.711,88 645.843,68 

Tocantins 0,00 14.758,45 14.758,45 

Maranhão 30.435,75 32.326,53 62.762,28 

Piauí 0,00 21.138,08 21.138,08 

Ceará 8.431,65 8.325,63 16.757,28 

Rio Grande do Norte 0,00 1.150,28 1.150,28 

Pernambuco 0,00 6.095,60 6.095,60 

Alagoas 17.768,70 415,63 18.184,33 

Sergipe 1.705,50 2.369,50 4.075,00 

Bahia 7.449.193,80 189.739,73 7.638.933,53 

Minas Gerais 3.501.861,75 6.884,85 3.508.746,60 

Espírito Santo 2.803.821,30 403,03 2.804.224,33 

Rio de Janeiro 67.532,40 196,00 67.728,40 

São Paulo 9.860.650,65 2.493,75 9.863.144,40 

Paraná 10.812.619,80 110.011,30 10.922.631,10 

Santa Catarina 6.985.839,60 21.032,20 7.006.871,80 

Rio Grande do Sul 3.253.389,30 6.091,05 3.259.480,35 

Mato Grosso do Sul 1.699.242,75 1.799,70 1.701.042,45 

Mato Grosso 16.269,75 686.109,73 702.379,48 

Goiás 107.683,20 3.373,48 111.056,68 



USO  E  DISPONIBILIDADE  BIOMASSA  BRASIL                                                                                    EXTRATIVISMO   

DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
NORTE NORDESTE CENTRO OESTE SUDESTE 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

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00

NORTE

NORDESTE

CENTRO OESTE

SUDESTE

SUL

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento Extrativismo  Disponível no Brasil (ton)



DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA

NORTE NORDESTE
CENTRO 

OESTE
SUDESTE 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 

10.385.732,7

3 
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 

USO  E  DISPONIBILIDADE  BIOMASSA  BRASIL                                                                                    SILVICULTURA   



Unidades da 

Federação 

Resíduo da Colheita (m³/ano) Resíduo – processamento mecânico

madeira

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo

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

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

Rondônia 1.456.532,22 237.662,60 

Acre 129.307,04 21.099,05 

Amazonas 405,38 1.132.482,78 1.057,50 184.787,40 

Roraima 108.247,43 17.662,75 

Pará 342.422,16 6.409.226,75 893.275,20 1.045.794,58 

Amapá 229.667,19 286.277,06 599.131,80 46.711,88 

Tocantins 90.448,22 14.758,45 

Unidades da 

Federação 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e processamento 

mecânico) Total 

Silvicultura Extrativismo

BRASIL 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

NORTE 2.065.959,23 11.180.998,19 13.246.957,42 

Rondônia 1.694.194,82 1.694.194,82 

Acre 150.406,09 150.406,09 

Amazonas 1.462,88 1.317.270,18 1.318.733,06 

Roraima 125.910,18 125.910,18 

Pará 1.235.697,36 7.455.021,33 8.690.718,69 

Amapá 828.798,99 332.988,94 1.161.787,93 

Tocantins 105.206,67 105.206,67 

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

NORTE Rondônia Acre Amazonas Roraima Pará Amapá Tocantins

Silvicultura 2.065.959,23 0 0 1.462,88 0 1.235.697,36 828.798,99 0

Extrativismo 11.180.998,1 1.694.194,82 150.406,09 1.317.270,18 125.910,18 7.455.021,33 332.988,94 105.206,67

Total 13.246.957,4 1.694.194,82 150.406,09 1.318.733,06 125.910,18 8.690.718,69 1.161.787,93 105.206,67

POTENCIAL BIOMASSA NO BRASIL                                                                                                 REGIÃO  

NORTE 



POTENCIAL BIOMASSA NO BRASIL                                                                                                 REGIÃO  NORDESTE 

Unidades da 

Federação 

Resíduo da Colheita (m³/ano) Resíduo – processamento mecânico

madeira

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo

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

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

Maranhão 11.667,04 198.115,42 30.435,75 32.326,53 

Piaui 129.546,20 21.138,08 

Ceará 3.232,13 51.024,19 8.431,65 8.325,63 

Rio G Norte 7.049,54 1.150,28 

Pernambuco 37.357,32 6.095,60 

Alagoas 6.811,34 2.547,19 17.768,70 415,63 

Sergipe 653,78 14.521,65 1.705,50 2.369,50 

Bahia 2.855.524,29 1.162.833,46 7.449.193,80 189.739,73 

Unidades da 

Federação 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e processamento 

mecânico) Total 

Silvicultura Extrativismo

BRASIL 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

NORDESTE 10.385.732,73 1.864.555,92 12.250.288,65 

Maranhão 42.102,79 230.441,94 272.544,73 

Piaui 150.684,28 150.684,28 

Ceará 11.663,78 59.349,81 71.013,60 

Rio G Norte 8.199,82 8.199,82 

Pernambuco 43.452,92 43.452,92 

Alagoas 24.580,04 2.962,81 27.542,85 

Sergipe 2.359,28 16.891,15 19.250,43 

Bahia 10.304.718,09 1.352.573,18 11.657.291,27 
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NORDESTE Maranhão Piaui Ceará Rio G Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia

Silvicultura 10.385.732,7 42.102,79 0 11.663,78 0 0 0 24.580,04 2.359,28 10.304.718,0

Extrativismo 1.864.555,92 230.441,94 150.684,28 59.349,81 8.199,82 0 43.452,92 2.962,81 16.891,15 1.352.573,18

 Total 12.250.288,6 272.544,73 150.684,28 71.013,60 8.199,82 0 43.452,92 27.542,85 19.250,43 11.657.291,2



POTENCIAL BIOMASSA NO BRASIL                                                                                                 REGIÃO  CENTRO  

OESTE 
Unidades da Federação Resíduo da Colheita (m³/ano) Resíduo – processamento mecânico

madeira

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo

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

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

Mato Grosso Sul 651.376,39 11.029,59 1.699.242,75 1.799,70 

Mato Grosso 6.236,74 4.204.872,46 16.269,75 686.109,73 

Goiás 41.278,56 20.674,58 107.683,20 3.373,48 
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Silvicultura Extrativismo   Total

CENTRO OESTE 2.522.087,39 4.927.859,53 7.449.946,92

Mato Grosso Sul 2.350.619,14 12.829,29 2.363.448,43

Mato Grosso 22.506,49 4.890.982,18 4.913.488,67

Goiás 148.961,76 24.048,06 173.009,82

Unidades da Federação Resíduo – cadeia florestal (colheita e 

processamento mecânico) Total 

Silvicultura Extrativismo

BRASIL 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

CENTRO OESTE 2.522.087,39 4.927.859,53 7.449.946,92 

Mato Grosso Sul 2.350.619,14 12.829,29 2.363.448,43 

Mato Grosso 22.506,49 4.890.982,18 4.913.488,67 

Goiás 148.961,76 24.048,06 173.009,82 



POTENCIAL BIOMASSA NO BRASIL                                                                                                 REGIÃO  SUDESTE 

Unidades da 

Federação 

Resíduo da Colheita (m³/ano) Resíduo – processamento mecânico madeira

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo

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

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

Minas Gerais 1.342.380,34 42.194,30 3.501.861,75 6.884,85 

Espirito Santo 1.074.798,17 2.469,97 2.803.821,30 403,03 

Rio de Janeiro 25.887,42 1.201,20 67.532,40 196,00 

São Paulo 3.779.916,08 15.283,13 9.860.650,65 2.493,75 
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Silvicultura Extrativismo Total

SUDESTE 22.456.848,11 71.126,21 22.527.974,32

Minas Gerais 4.844.242,09 49.079,15 4.893.321,23

Espirito Santo 3.878.619,47 2.872,99 3.881.492,46

Rio de Janeiro 93.419,82 1.397,20 94.817,02

São Paulo 13.640.566,73 17.776,88 13.658.343,61

Unidades da 

Federação 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e processamento 

mecânico) Total 

Silvicultura Extrativismo

BRASIL 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

SUDESTE 22.456.848,11 71.126,21 22.527.974,32 

Minas Gerais 4.844.242,09 49.079,15 4.893.321,23 

Espirito Santo 3.878.619,47 2.872,99 3.881.492,46 

Rio de Janeiro 93.419,82 1.397,20 94.817,02 

São Paulo 13.640.566,73 17.776,88 13.658.343,61 



POTENCIAL BIOMASSA NO BRASIL                                                                                                 REGIÃO  SUL

Unidades da 

Federação 

Resíduo da Colheita (m³/ano) Resíduo – processamento mecânico madeira

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo

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

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

Paraná 4.144.837,59 674.212,11 10.812.619,80 110.011,30 

Santa Catarina 2.677.905,18 128.897,34 6.985.839,60 21.032,20 

Rio Grande Sul 1.247.132,57 37.329,44 3.253.389,30 6.091,05 

Unidades da 

Federação 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e processamento 

mecânico) Total 

Silvicultura Extrativismo

BRASIL 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

SUL 29.121.724,04 977.573,44 30.099.297,47 

Paraná 14.957.457,39 784.223,41 15.741.680,80 

Santa Catarina 9.663.744,78 149.929,54 9.813.674,32 

Rio Grande Sul 4.500.521,87 43.420,49 4.543.942,35 
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Silvicultura Extrativismo Total

SUL 29.121.724,04 977.573,44 30.099.297,47

Paraná 14.957.457,39 784.223,41 15.741.680,80

Santa Catarina 9.663.744,78 149.929,54 9.813.674,32

Rio Grande Sul 4.500.521,87 43.420,49 4.543.942,35



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 da Bahia. Destacamos alguns

municípios com a maior quantidade

produzida e acumulada de madeira em tora

da extração vegetal e que geram um volume

maior quantidade de resíduos são :

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.

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 



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, 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).

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 2014, porém cresceu a partir deste último

ano, com aumento da produção de carvão vegetal na região Norte.

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 



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). Os

municípios com a maior quantidade produzida de

lenha da extração vegetal e que geram um volume

maior quantidade de resíduos são:

Lenha. 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.

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 



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.

Biomassa da Colheita na Silvicultura. 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.

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 



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.

Biomassa Processamento Industrial da Madeira na 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.

.
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 



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

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.

O Estado de Minas Gerais foi, , o principal produtor de carvão

vegetal da silvicultura, produzindo 4 630 887 toneladas de um

total de 5 583 166 toneladas obtidas no Brasil.

.

Observa-se o aumento da participação da silvicultura

na produção madeireira nacional. De um total de 144

477 528 m³ produzidos de madeira em tora, 90,5%

foram oriundos das florestas plantadas e apenas

9,5%, do extrativismo vegetal.

A região Sudeste (SP, MG, ES e RJ) possui a maior

área de florestas plantadas do País, com 2.534.240

há

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



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

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 12.659.692 30.060.322



BIOMASSA

TECNOLOGIA  INDUSTRIAL  MODERNA 



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. 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.



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.



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.

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.



Combustão 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.



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.

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.



PELLETS

DADOS DE PRODUÇÃO NO BRASIL 



E do processamento industrial (cavaco de madeira,

serragem, micro-pó, maravalha) da madeira (resíduos

gerados do setor de papel e celulose) industrial

(movelaria e painéis de madeira como os resíduos de

micro-pó, cepilhos, serragem e os resíduos grosso como

as peças de refuto e com defeito e do retalho como as

sobras de produção e as chapas de madeira danificadas

e da indústria de embalagens, laminação e construção

civil como os paletes e caixas sem aproveitamento e

resíduos do processo de laminação e da construção com

baixo aproveitamento) e de poda de arborização (urbana

e remoção de árvores públicas e residenciais) e do

processo de supressão florestal.

Pellets é um aglomerado combustível feito a partir de

matéria resultante da biomassa da madeira, triturado e

seco, sendo depois comprimido obtendo a forma final de

pequenos cilindros. É uma fonte de energia renovável,

limpa e eficiente, resultando em um combustível sólido e

granulado à base de biomassa florestal (madeira colhida

diretamente em floresta como tora para uso comercial ou

descartada do processo) ou de resíduos (biomassa

lenhosa com alto teor de umidade, baixo poder calorífico

e densidade energética) de baixo valor agregado na

colheita florestal (como as cascas, raízes, touças, fuste

total, ramos, galhos e pontas).

A principal razão para a produção de pellets é o forte

aumento da demanda de energia térmica e de

aquecimento residencial e industrial que o mundo vai

enfrentar nos próximos anos. Através de soluções

integradas de energia renovável com a produção de

pellets com uso sustentável da biomassa florestal e

industrial e sem a geração de danos ambientais.

O pellet é uma fonte de energia renovável, limpa e

eficiente, resultando em um combustível sólido a partir

de biomassa florestal e de resíduos gerados no processo

de processamento da madeira, permitindo uma

combustão com pouca fumaça, e liberando menos

monóxido e dióxido de carbono do que qualquer

combustível fóssil.



Esta transformação (alta densidade de produto) permite

um aumento da eficiência de muitos processos, tais

como, um fluxo favorável e melhoria de propriedades de

combustão (facilitam as operações de manuseio,

transporte e alimentação de caldeiras industriais para

geração de energia).

O que resulta finalmente em um produto adensado de

alto poder calorífico (17,5 GJ), de baixa umidade (abaixo

de 7%) com granulometria regular, de elevada densidade

(maior peso e poder energético) o que facilita o

armazenamento e o transporte (redução do custo de

frete), de excelente resistência mecânica e uma redução

na formação de cinzas e uma combustão com pouca

fumaça (liberando menos monóxido e dióxido de carbono)

no processo térmico.

Todos os tipos (madeira do extrativismo florestal de

origem nativa legalizada como nos projetos e estudos

desenvolvidos pela Brasil Biomassa com Acapu,

Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro,

Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo,

Maçaranduba, Teca e Mogno) de madeira/florestal (da

silvicultura como pinus, eucaliptos, paricá, bracatinga e

acácia negra) e outras (como o bambu, cajueiro, fibra da

palmeira, seringueira e caatinga) podem ser matéria-

prima para a produção de pellets .

Também podem ser utilizados como matéria-prima (em

projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa)

os resíduos agrícolas e agroindustriais (como os resíduos

de Açai, Algodão, Amendoim (casca), Arroz, Bagaço de

Cevada, Cacau, Cana de Açúcar, Capim Elefante e

Brachiara, Casca do Café, Castanha do Pará, Coco

Babaçu, Coco Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol,

Macaúba, Palha do Milho, Pinhão Manso, Fruticultura,

Feijão, Trigo, Soja, Sorgo e Bagaço da Uva) para a

produção de biopellets para a geração de energia térmica

industrial.

Os tipos de matéria-prima devem passar pelo processo

de refinação e moagem, secagem, peleltização e

resfriamento industrial em alta pressão que provoca a

transformação dos componentes lignocelulósicos sob

efeito do calor gerado pela fricção na passagem pelos

furos da matriz.

Quem produz ou utiliza o pellet não só contribui para a

mudança global do clima, mas também ajuda a reduzir o

aquecimento global e o efeito estufa. Os efeitos

positivos do aproveitamento florestal e industrial, advém

com o desenvolvimento da economia regional e da

geração de novos negócios e de empregos.



O mais provável dentro de uma década, mais de metade

de todos os pellets produzidos no mundo serão

comercializados internacionalmente como uma nova

commodity de energia.

Como tem evoluído o preço dos pellets de madeira para

aquecimento ao longo do tempo? O preço dos pellets de

madeira para aquecimento é muito estável, quando

comparado com os preços dos combustíveis derivados do

petróleo (óleo e gás natural).

Os equipamentos a pellets necessitam de sistema de

extração de gases de combustão? Sim, qualquer

equipamento, quando destinado à utilização de pellets

necessita de uma saída de gases de combustão.

Porque existem pellets de diferentes cores? A diferença

de cores nos pellets deve-se a vários fatores, como o tipo

de madeira utilizada na sua fabricação (pellets claro de

pinus e escuro de eucalypto), a forma de secagem e à

pressão utilizada no processo de fabricação.

Qual é a vida útil dos pellets? Os pellets têm uma vida

útil elevada desde que estejam convenientemente

armazenados. Recomenda-se que estejam armazenados

em local seco.

É necessário algum lugar específico para armazenar os

pellets de madeira para aquecimento? Os pellets de

madeira para aquecimento devem ser armazenados em

área fechada dentro de um local adequado para esse

efeito.

Qual é o volume que uma tonelada de pellets de madeira

para aquecimento? Uma tonelada de pellets tem um

volume de aproximadamente 1,5 m3.

Qual é a relação de equivalência entre o óleo e os pellets

de madeira para aquecimento? 1.000 litros de óleo

equivalem a 2,1 toneladas de pellets de madeira para

aquecimento.

Além disso, enquanto na maioria dos

países, os pellets consumidos são

produzidos no próprio país, no futuro, os

recursos de matéria-prima serão cada vez

mais escasso.



Deste modo advêm várias vantagens provenientes da

utilização de pellets. A primeira vantagem envolve a

matéria-prima para a produção de pellets apresenta

uma grande disponibilidade e versatilidade. Como uma

das fontes de matéria-prima para a produção de pellets

é os resíduos provenientes da limpeza das florestas,

este fator contribui significativamente para a redução

do risco de incêndios. O uso de resíduos florestais e

também dos desperdícios provenientes da indústria da

madeira permite a obtenção da matéria-prima com um

menor custo.

A segunda vantagem dos pellets, comparados a outros

biocombustíveis sólidos, é a alta densidade energética,

que os coloca em um nível comparável ao dos

combustíveis fósseis. Além do preço que é um atrativo

quando comparado com outros combustíveis.

Ressaltamos que os pellets têm teor de umidade em

torno de 6,5%, com densidade a granel superior a 650

kg/m³, comparados ao cavaco, cujo teor de umidade

oscila entre 40% e 50% de umidade e densidade a

granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³). A densidade

energética dos pellets fica, consequentemente, mais

que cinco vezes maior que a do cavaco, passando de

0,6 MWh/m³ para 3,12 MWh/m³.

A terceira vantagem é que pellets é carbono neutro. 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. Parte deste composto florestal (inclusive do

processo industrial) podem ser beneficiados pelo sistema

de compactação residual ou peletização em um

combustível renovado como o pellets. A queima de

pellets nas residências (aquecimento) ou em processos

industriais (caldeira para geração de energia térmica),

para a produção de energia, 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.

Assim temos uma quarta vantagem acerca do interesse

da pelletização da biomassa envolvendo o transporte do

produto (caminhão vão transportar cinco vezes mais

energia por volume) . O transporte e armazenamento de

pellets é uma tarefa simples , devido à sua grande

densidade (superior a 650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa

as operações de armazenamento e de transporte,

principalmente em distâncias mais longas) e ao baixo

risco de combustão.

Destacamos outra vantagem envolvendo a elevada

densidade energética dos pellets que permite os

sistemas de aquecimento obtenham autonomia

equivalente à dos sistemas a óleo de fontes de energia

fóssil, de forma que 3,5 m³ de pellets de madeira

substituem 1 m³ de óleo combustível.



Outra vantagem dos pellets, comparados a outros biocombustíveis

sólidos, é a ausência de risco fitossanitário, que pode ocorrer com

cavacos e outros subprodutos madeireiros que podem ser

infestados por insetos perigosos e fungos.

Outra vantagem que destacamos coloca o pellet no centro da

política de mudança de matriz energética nos países europeus é sua

baixa emissão de CO² durante a combustão, comparado às

energias fósseis.

O balanço energético global da cadeia do pellet

industrial, incluindo a produção e o transporte até a

usina consumidora final, mostra um saldo positivo

que permite a realização de uma economia

importante de emissão de GEE, comparado à

produção de eletricidade a partir de carvão.

A última vantagem do pellets é a baixa volatilidade

dos preços dos pellets e da biomassa de origem

florestal em geral, comparada à das energias

fosseis.

Mas, o fato de o pellet ser um biocombustível com

alta densidade energética e com características

padronizadas e normatizadas, permitindo seu

comércio internacional mais intenso, acaba dando

mais volatilidade aos seus preços.



O uso de pellets, pode ter três aplicações distintas:

Produção de Calor; Produção de Calor e Eletricidade

(Co-geração ou CHP, Micro-Co-geração ou Micro- CHP)

e Produção de Eletricidade (através de Combustão

Dedicada ou Gaseificação).

Os preços de venda para um pellet de qualidade ENplus

A1 sendo o preço FOB desse produto no Brasil oscila

em torno de 165 Euros (€) a tonelada ensacada em

sacos de 15 kg.

Esse preço corresponde aos preços publicados em

artigos sobre o mercado internacional de pellets que

dependem de cada país exportador, da qualidade e do

modo de condicionamento e transporte (sacos de 15

kg, big bag de uma tonelada ou a granel). O preço FOB a

granel para pellets para exportação na Finlândia em torno

de 157 € t-1, o preço Ex-works na Europa Central de 140

€ t-1, o preço a granel na Suécia sendo em torno de 164

€ t-1. Nos Estados Unidos, os preços FOB a destinação de

atacadistas de médio a grande porte é de 195 até 245

U$ t-1.

Quem utiliza pellets no Brasil. A utilização de pellets de

madeira como combustível já é comum no Brasil em

aplicações tão diversificadas como em hotéis,

aquecimento de piscina, motéis, área de SPA, de

residências, fornos de padarias, fornos cerâmicos,

aquecimento de estufas, aquecimento dos aviário,

oficinas de pintura de veículos, estufas de flores, secagem

de grãos, calefação de moradias e como cama para

animais (cavalos e gatos), desodorizador de geladeiras e

como preventivo à dengue quando aplicado em pratinhos

de vasos e também podem ser utilizados para geração de

energia (todas as indústrias que utilizam caldeiras

industriais, hospitais, escolas e edifícios públicos), no

comércio (geração de energia térmica) e para o

aquecimento residencial.



Se considerarmos os pequenos produtores segundo

dados da Associação Brasileira de Proteína Animal

(ABPA) existem mais de 130 mil pequenos aviários no

Brasil. Estamos falando de mais de 3.000.000 ton./ano

de pellets movimentando mais de 1,5 bilhões de reais

para as empresas produtoras de pellets.

A maior empresa do setor de avicultura no Brasil está

mudando a matriz energética de consumo de lenha

(altamente emissora GEE e com teor de umidade e baixo

poder calorífico) e o gás natural (aumento constante de

preços e combustível não renovável) por pellets.

Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do

setor de pellets no Brasil. Para a secagem de grãos (safra

2017 foi de 238,7 milhões de toneladas) utilizando como

fontes de aquecimento a lenha e se for substituído por

pellets. E o setor de avicultura onde temos mais de

10.500 aviários de médio porte no Brasil (uma média

mensal de consumo de 7,3 toneladas de pellets por

aviários) e que podem utilizar nos próximos anos mais de

76.650 toneladas por mês ou 919.800 toneladas ano

podendo gerar (média de preço de tonelada Brasil R$

580,00) mais de 533.484 milhões de reais de dividendos

para as empresas produtoras.

Há sete anos, a capacidade de produção de pellets no

Brasil era de 60.000 toneladas por ano e estamos

crescendo 35% ao ano em termos de produção e

consumo.

Até 2023, a projeção para o país é de estar entre os cinco

primeiros países no mundo em termos de produção de

pellets para consumo em mercado interno e para

exportação gerando mais de 75.000 novos empregos

sustentáveis e de negócios e investimentos de 1,800

bilhões de reais.

O mercado brasileiro de consumo de pellets está

crescendo mesmo com a crise econômica em função do

ingresso da BRF para o uso de pellets para aquecimento

dos aviários.



PELLETS BRASIL 

(MADEIRA) 
2016 2017 2018 2019 2020

Capacidade de Produção 185.850 210.750 289.250 496.800
780.300

Produção efetiva 107.390 125.000 185.350 410.000 544.000
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BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR 

DADOS PRODUÇÃO BRASIL 



O Biopellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é

um combustível sólido de granulado de resíduos de

bagaço de cana prensado, proveniente de processo

industrial do setor sucroalcooleiro.

O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é obtido

por trefilação de bagaço (fase de pó). A compactação do

material é garantida pela consistência do insumo e

permite a produção.

A Cosan Biomassa desenvolveu a maior unidade mundial

de aproveitamento dos resíduos de bagaço e da palha da

cana na transformação de pellets em Lins no Estado de

São Paulo com a produção de 150.000 mt/ano.



Cana energia. O processo de produção do pellets da

cana energia envolverá a extração, colheita e transporte

para a preparação da fibra (colheita para picagem

industrial) da cana energia. A matéria-prima utilizada no

processo industrial é de origem da cana energia

modificada geneticamente (maior volume de biomassa

com os colmos da cana). Para a colheita da cana energia

será utilizado um equipamentos especial para o

aproveitamento 100% da matéria-prima. Deverá passar

por uma secagem natural e depois será enviada para a

unidade de preparação da matéria-prima (picagem

industrial) visando a redução da matéria-prima em

partículas menores com uma granulometria especial para

o processo.



Entre os híbridos de cana-energia são superiores em

produção de bitomassa e de massa seca por área,

chegando a produzir acima de 1,5 vezes mais massa seca

na fase de soqueira quando comparados à cana-de-açúcar

tradicional e à outras fontes de matéria prima para a

produção de bioenergia tais como o capim-elefante e o

eucalipto, apresentando fortes indícios de que esta cultura

talvez seja a mais indicada para ao desenvolvimento de

novos projetos agroindustriais voltados para a produção de

bioenergia através da utilização de biomassa moderna;

Os custos de produção de massa seca obtidos na matriz

idealizada demonstram que a cana-energia, devido ao seu

alto potencial de produção (média de 45,9 t.m.s.ha-1 –

melhor material em segundo corte média de 64 t.m.s.ha-1)

tem boas chances de se tornar a matéria prima de mais

baixo custo para a produção de bioenergia;

Melhoramento Genético Produção Cana Energia. É

possível realizar o melhoramento genético para a

produção de híbridos destinados à produção de

biomassa moderna.

A população de híbridos de cana-energia apresenta

diferenças morfológicas significativas em relação a

híbridos tradicionais de cana-de-açúcar, e o estudo dos

componentes de produção demonstraram que a rigor

estes materiais apresentam altos teores percentuais de

fibra, baixos teores de açúcar nos colmos e grande

número de perfilhos por metro linear.



BIOPELLETS BRASIL 

(CANA-DE-AÇÚCAR) 
2016 2017 2018 2019 2020

Capacidade de Produção 140.000 140.750 120.000 120.000 120.000

Produção efetiva 52.000 72.000 105.350 80.000 85.000
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BRIQUETES 

DADOS DE PRODUÇÃO NO BRASIL 



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.

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 ).



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.



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.



BRIQUETE BRASIL 

(MADEIRA) 
2016 2017 2018 2019 2020

Capacidade de Produção 245.250 205.750 180.250 144.800
135.300

Produção efetiva 170.250 153.000 138.350 115.000 105.000
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AGROBRIQUETE BRASIL 2016 2017 2018 2019 2020

Capacidade de Produção 38.000 40.750 36.750 38.500
35.000

Produção efetiva 32.000 30.000 28.350 29.000 34.000
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