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BIOELETRICIDADE  CARVÃO  VEGETAL    

A indústria siderúrgica brasileira produziu, em média, 32,5 milhões de toneladas anuais

de ferro-gusa, sendo 9,5 milhões do carvão vegetal como insumo para a termorredução

do minério de ferro um consumo médio anual de 6,9 milhões de toneladas.

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.
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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.
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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.
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As seguintes premissas foram utilizadas visando ao alcance das metas do cenário de projeto:

A – Melhoria da produtividade das florestas plantadas

• Nesse parâmetro, conforme dados estatísticos, 40% das florestas plantadas já atingiram

de forma estável produtividade de 30 a 40 m3/ha.ano, enquanto que 60% se encontram no

patamar médio de 25 metros cúbicos por hectare ao ano (m3/ha.ano).

• Para 2022 e um ciclo de colheita de quatro a sete anos, o presente estudo projetou uma

melhoria gradual da produtividade desta parcela de 60% até o alcance de uma média

conservadora de 30 m3/ha.ano, considerando-se que as melhores práticas de plantios de

clones de alta produtividade têm sido aplicadas no mínimo há sete anos.

B – Melhoria da eficiência da conversão da madeira em carvão vegetal no processo de

carbonização – RG

• As melhores práticas da produção de carvão vegetal no Brasil utilizam procedimentos para

o controle de processo da carbonização que associam as características da matéria-prima às

condições de suprimento de energia do sistema (via medições de temperatura) e o resultado

de rendimento e qualidade do carvão vegetal produzido.

• Várias empresas do setor vêm obtendo, de forma estável, entre 30% e 32% de rendimento

gravimétrico. Entretanto, estimou-se que atualmente apenas 20% da produção nacional

alcance estes valores;

• Para 2022, projetou-se uma melhoria gradativa da média do RG, saindo dos valores de

base atual das usinas integradas (RG=30%) e demais produtores (RG=26%) para um patamar

de média nacional de 32% em 2022.

C – Redução do consumo específico de carvão vegetal na produção do ferro-gusa

• Com a gradual melhoria de eficiência da conversão de madeira em carvão vegetal vem

também associada a melhoria da qualidade do carvão vegetal produzido, uma vez que os

procedimentos de gerenciamento do processo deverão necessariamente visar ao atendimento

das especificações técnicas exigidas pelo mercado consumidor.
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• Com isso, ocorre como consequência uma potencial redução dos consumos específicos de

carvão vegetal na produção do ferro-gusa. A projeção 2022 também foi feita de forma

gradual, com redução estimada em 5%, saindo da média nacional atual de consumo de 740

quilogramas (kg) para 700 kg de carvão vegetal por tonelada de ferro-gusa produzido.

A consolidação dos ganhos irá representar:

A – 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.
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B – 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.

C – 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.
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A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

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

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

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

projetos empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação

de projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das principais

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

pellets.

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

uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para bioeletricidade, cogeração

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

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

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

a Consultoria no desenvolvimento de projetos sustentáveis nos mais diversos segmentos

produtivos em nível nacional e internacional.

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

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

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

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

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

financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

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

para o aproveitamento sustentável da biomassa no desenvolvimento do bioparque de

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

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

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

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

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

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

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

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

resíduos municipais e industriais e os edifícios verdes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sucroalcooleiras.

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

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

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

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

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

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

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

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios,

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

licenciamento ambiental, estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento

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

tecnologia industrial de equipamentos de produção e de aproveitamento de biomassa

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

África do Sul e Coréia do Sul e da China.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Energy Índia e Canadá, dentre centenas de empresas.


