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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 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, Pellets e Briquetes
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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

2020.

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

2020. 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 2020:

Ekman & Co calcula em 28 milhões toneladas de wood

pellets na Europa em 2019.

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 2020.

Sikkema projeta que a demanda por pellets de madeira

poderia, em teoria, chegar a até 150 milhões de

toneladas até 2020, supondo que 50% de todas as

caldeiras de aquecimento de óleo poderiam ser

substituídas, em 2020, e assumindo um nível da UE, a

taxa de co-incineração média de 10% em todas as usinas

de carvão na UE.

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 2020. 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 2020.

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 2019.

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 2020.

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 2020.

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.



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 2020 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

formado pela PUC-PR e Especialização em Bioenergia e Biomassa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade Lisboa Portugal. . Autor das Obras Energia Renovável, Wood Pellets Brasil e Biomassa e Bioenergia.

Diretor Executivo da Brasil Biomassa e Energia Renovável empresa responsável pelo desenvolvimento de 98 projetos

industriais de produção de biomassa, bio woodpellets e bio woodbriquete no Brasil, Estados Unidos e Europa.

Conferencista com mais de cento e cinco palestras em Congressos Nacionais e Internacionais com destaque All About

Energy, Biomass Investing Brazil, Energy Summit 2011 e América Pulp & Paper Outlook Conference. Responsável pelo

Acordo de Cooperação Internacional Brasil França em Biomassa, Bioenergia e Pellets com a intervenção do Syndicat

Producteurs de granulés de Bois France. Organizador de acordos operacionais com companhias de produção e consumo

de energia limpa e renovável e os fundos clean energy nos Estados Unidos. E de acordo comercial de exportação de

WoodChips Paper e Biomassa para a China, Taiwan, Malaysia e Coréia do Sul com a Beijing Nandu Trade Co Ltd. Diretor

Executivo da European Energy SRL. Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia. Convidado pelo

Governo Federal para a participação da Missão Brasil Holanda Acordo Bilateral de Bioenergia e Biomassa. Presidente

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

(IBP)
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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.



Setor Florestal Brasileiro. Utilizamos os dados do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,

com os resultados da Produção da Extração Vegetal

e da Silvicultura - PEVS 2017, contemplando

informações referentes à quantidade e ao valor da

produção decorrente dos processos de exploração

de florestas plantadas para fins comerciais

(silvicultura), bem como da exploração dos recursos

vegetais naturais (extrativismo vegetal).

Trabalhamos como fonte de informações do PEVS

com estatísticas sobre o acompanhamento

sistemático da exploração dos recursos florestais

em todo o Território Nacional.

Em 2017, a PEVS identificou registro de produção

primária florestal em 4 837 municípios, que juntos

apresentaram valor da produção de R$ 19,1

bilhões, o que representou um crescimento de 3,4%

em relação ao período anterior.

O setor, portanto, evidenciou valores crescentes

pelo segundo ano consecutivo, impulsionado pela

silvicultura, que apresentou incremento de 5,0% no

valor de produção.

Com isto, o grupo de produtos da silvicultura

amplia sua participação no valor da produção

primária florestal (77,3%), frente ao grupo de

produtos do extrativismo vegetal, que passaram

a responder por 22,7% deste total, após nova

queda de 1,9% em comparação com o período

anterior. Desde o ano 2000 o valor de produção

alcançado pela soma dos produtos da silvicultura

vem superando a extração vegetal.

A participação dos produtos madeireiros segue

sendo preponderante no setor, representando

90,0% do valor de produção florestal. O

incremento neste grupo foi de 3,6% em

comparação com o resultado registrado no ano

anterior. Enquanto o conjunto dos produtos

madeireiros com origem em áreas plantadas

para fins comerciais registrou aumento de 5,0%

no valor de produção, observou-se nova retração,

agora de 2,7%, nos produtos madeireiros da

extração vegetal. Com o maior controle na

exploração de madeiras de espécies nativas,

aliado ao incentivo à preservação destas

florestas, o setor tem evidenciado nos últimos

anos um movimento crescente na participação

das espécies exóticas. Estas mostraram-se

melhores adaptadas às condições locais,

proporcionando maior produtividade, em

substituição à atividade de extração madeireira.



Dentre os produtos madeireiros da silvicultura, houve

registro de queda apenas na produção do carvão vegetal,

porém com variação positiva do valor de produção. No

sentido inverso, o volume produzido de madeira para

papel e celulose apresentou crescimento, porém houve

retração no valor de produção.

Já na extração vegetal, o resultado foi impactado

principalmente pela retração na produção de carvão

vegetal e lenha. Enquanto os produtos madeireiros

respondem pela quase totalidade do valor de produção

da silvicultura, na extração vegetal este grupo representa

64,1%, seguido pelos Alimentícios (27,7%), Ceras (4,8%)

e Oleaginosos (2,7%). Dentre os produtos extrativos não

madeireiros, destaque para a produção de açaí, que

apresentou incremento de 10,5% no seu valor de

produção.

As Regiões Sul e Sudeste concentram grande parte da

produção florestal do País. Juntas, as duas Grandes

Regiões responderam por 62,3% do valor de produção

nacional, impulsionadas principalmente pelo setor de

florestas plantadas. O Estado do Paraná destacou-se

com o maior valor de produção, R$ 3,7 bilhões, seguido

pelos Estados de Minas Gerais, com R$ 3,3 bilhões, e

Santa Catarina, com R$ 1,8 bilhões.



No nível municipal, destaque para Três Lagoas, no Mato

Grosso do Sul, que em 2017 apresentou o maior valor de

produção florestal primário, com R$ 389,9 milhões,

assumindo a primeira posição no ranking nacional.

Dos 20 municípios do País que apresentaram maior valor

de produção florestal, grande parte destaca-se no setor de

florestas plantadas. As áreas de florestas plantadas

levantadas totalizaram 9,9 milhões de hectares na data de

referência da pesquisa. Cerca de 70,5% destas

concentraram-se nas Regiões Sul e Sudeste. Destaque

para as áreas com cobertura de eucalipto, que

corresponderam a 75,2% das florestas plantadas para fins

comerciais no País. Enquanto 41,9% do eucalipto

encontra-se na Região Sudeste, 87,7% do pínus

concentra-se na Região Sul.

O Brasil, que apresenta os maiores índices de

produtividade de biomassa florestal com origem em áreas

plantadas, destaca-se internacionalmente no mercado de

papel e celulose, com sua produção majoritariamente

destinada ao mercado externo. É neste grupo onde a

silvicultura nacional mais gerou valor em 2017,

registrando R$ 5,1 bilhões com a produção de madeira

destinada à indústria de papel e celulose. Ainda que o

volume do produto tenha sido 3,0% maior em 2017, este

valor representa uma redução de 1,8%.



O maior incremento no valor de produção foi observado no grupo de madeira para outras finalidades7, que apresentou

crescimento de 16,6% no ano, atingindo R$ 4,5 bilhões. O setor de madeira para fins energéticos, responsável pela

produção de carvão vegetal e lenha, apresentou recuperação no valor de produção após dois anos de queda. O volume de

carvão vegetal produzido em 2017, ainda que 0,8% inferior ao atingido no ano anterior, registrou crescimento de 4,2% no

seu valor de produção, alcançando R$ 2,6 bilhões. Já a produção de lenha apresentou crescimento de 4,1%, refletido

também no valor de produção, em 1,8%.

Somando-se todos os produtos da silvicultura, o Paraná, com crescimento de 8,6% no ano, apresentou o maior valor de

produção, R$ 3,3 bilhões, superando Minas Gerais que, com incremento de 3,8%, vem na sequência com R$ 3,2 bilhões.

A produção de madeira em tora para outras finalidades ainda é responsável pela maior fatia do valor de produção da

silvicultura paranaense (R$ 1,5 bilhão). Todavia, o destaque no estado foi o crescimento de 15,6% no valor de produção

de madeira em tora para papel e celulose. A recente ampliação do parque industrial voltado para a produção destes itens

impulsionou o setor madeireiro paranaense nos últimos anos. O Paraná também apresentou o maior valor de produção

gerado com o produto lenha (R$ 594,1 milhões). O Estado de Minas Gerais segue como destaque na produção de carvão

vegetal no País, apresentando em 2017 valor de produção de R$ 2,1 bilhões, crescimento de 7,4%.



Em 2017 a atividade de extração vegetal novamente

apresentou retração de 1,9% no valor de produção,

atingindo R$ 4,3 bilhões no ano. Dos nove grupos de

produtos que compõem a extração vegetal na pesquisa,

sete apresentaram queda. Destaque para o grupo dos

produtos madeireiros, que representou 64,1% do valor de

produção da atividade e registrou retração de 2,7% no

ano. Observa-se, neste caso, que a produção extrativa de

madeira vem perdendo espaço ao longo dos anos no

País.

Este movimento justifica-se em virtude da legislação

ambiental que estabelece maior rigor e controle em

operações que envolvem espécies nativas. Essas vêm

sendo gradativamente substituídas pela produção

oriunda de áreas florestais plantadas. Soma-se a isto os

esforços empreendidos pelos principais setores

consumidores destes produtos, como o siderúrgico, na

substituição do carvão vegetal extrativo pelo produto com

origem em florestas plantadas.

No Brasil, destaca-se o cultivo de eucalipto e pínus para fins de produção

madeireira. Juntos, esses foram responsáveis pela cobertura de 95,8% das

áreas de cultivo de florestas plantadas para fins comerciais. As áreas de

eucalipto somaram 7,4 milhões de hectares, o que representa 75,2% do total

nacional. Na indústria de papel e celulose, enquanto o eucalipto serve de

matéria-prima para produção de celulose de fibra curta, a madeira de pínus é

utilizada principalmente para produção de celulose de fibra longa e papel de

qualidade superior.

Em 2017, todos os grupos de produtos madeireiros

pesquisados indicaram predomínio da produção à base

de madeira de eucalipto no Território Nacional. O Estado

de Minas Gerais segue apresentando a maior área de

espécies florestais plantadas do País, com quase 2

milhões de hectares, sendo sua quase totalidade de

eucalipto. Já o Paraná possui a segunda maior área de

florestas plantadas, 1,6 milhão de hectares, dos quais

56,4% são destinados à produção de pínus. Contudo é o

Mato Grosso do Sul que possui o maior número de

municípios entre os 10 com maior área de florestas

plantadas do País.

Os municípios sul mato-grossenses de Três Lagoas e

Ribas do Rio Pardo apresentaram as maiores áreas de

florestas plantadas do País, com 245 mil hectares e 215

mil hectares, respectivamente, seguidos pelo Município

de Telêmaco Borba, no Paraná, com 159 mil hectares,

todos com predomínio de eucalipto. Os três municípios

fazem parte de áreas de influência de complexos

industriais voltados para a produção de papel e celulose.



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 10.385.732,73 2.522.087,39 22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na Silvicultura 
(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 

474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  5.152.629,10  6.681.856,78  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial Madeira 
na Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 0,828) 

1.236.588,60  6.216.424,12 1.509.606,03  13.441.641,13  17.430.930,93  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e Processamento 
Mecânico Industrial da Madeira Silvicultura (ton/ano) 

1.710.614,23 8.599.386,69 2.088.288,34 18.594.270,23 24.112.787,71 

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita 
Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 

425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento 
Silvicultura (44,2%) (ton) 

546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento 
Silvicultura Disponível no Brasil (ton)  

970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 10.563.113,67 13.698.097,00 

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 2.065.959,2 0 0 1.462,88 0 1.235.697,3 828.798,99 0

Extrativismo 11.180.998, 1.694.194,8 150.406,09 1.317.270,1 125.910,18 7.455.021,3 332.988,94 105.206,67

Total 13.246.957, 1.694.194,8 150.406,09 1.318.733,0 125.910,18 8.690.718,6 1.161.787,9 105.206,67

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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14.000.000,00

NORDESTE Maranhão Piaui Ceará Rio G Norte Paraíba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia 
Silvicultura 10.385.732, 42.102,79 0 11.663,78 0 0 0 24.580,04 2.359,28 10.304.718,

Extrativismo 1.864.555,9 230.441,94 150.684,28 59.349,81 8.199,82 0 43.452,92 2.962,81 16.891,15 1.352.573,1

Total 12.250.288, 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,



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 

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

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 

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

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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30.000.000,00

35.000.000,00

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, no ano de

2017 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



02
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 2020, 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) 
2014 2015 2016 2017 2018

Capacidade de Produção 145.850 170.750 289.250 696.800 880.300

Produção efetiva 77.390 105.000 185.350 470.000 504.000
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03
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) 
2014 2015 2016 2017 2018

Capacidade de Produção 148.000 150.750 150.750 150.800 150.000

Produção efetiva 72.000 122.000 135.350 140.000 130.000
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04
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) 
2014 2015 2016 2017 2018

Capacidade de Produção 245.250 225.750 200.250 154.800 135.300

Produção efetiva 170.250 153.000 138.350 105.000 95.000
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BIOBRIQUETE BRASIL 2014 2015 2016 2017 2018

Capacidade de Produção 48.000 40.750 36.750 38.500 35.000

Produção efetiva 32.000 30.000 28.350 29.000 34.000
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A Associação Brasileira das Indústrias de

Biomassa e Energia Renovável fundada em abril de

2009 como uma associação nacional

representativa do setor das indústrias de biomassa,

pellets, briquetes e bioenergia no Brasil com 1528

empresas associadas no Brasil. Como princípios, a

Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável teve uma alteração estatutária

em 2019 para Associação Brasileiras das Industrias

de Biomassa Pellets e Briquetes e busca:

Garantir a sustentabilidade na produção, consumo

e no uso da biomassa, pellets e briquetes para fins

de energia.

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

Buscar melhoria contínua da qualidade dos produtos industriais sustentáveis. Apoio aos projetos nacionais e

discussão com os players comerciais e de e fundos nacionais e internacionais de investimentos em biomassa.

Os nossos valores envolvem o desenvolvimento de projetos sustentáveis e de valorização ao meio-ambiente.

1.Colaboração ao setor de biomassa e bioenergia para o desenvolvimento de uma política de padronização e

certificação nacional dos produtos industriais (pellets e briquetes).

2.Pesquisa industrial e o desenvolvimento da tecnologia nacional equipamentos industriais.

3.Apoio técnico para o desenvolvimento do mercado brasileiro de consumo, da tecnologia nacional e aos novos

projetos industriais que visam o mercado nacional e internacional.

4.Estudos de ordem técnica em mais de 580 e-books publicados e estudo de análise de mercado e o Atlas

Brasileiro de Biomassa e Bioenergia e o Anuário Brasileiro das Indústrias Produtoras de Biomassa, Briquete e

de Pellets.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚS TRIAS DE BIOMASSA PELLET S E BRIQUETES



5.Acompanhamento do mercado internacional de

consumo e a divulgação na Revista Brasileira

Biomassa e Bioenergia e da Revista Brasileira

Biomassa e Pellets.

6.Participação de projetos governamentais e de

acordo bilateral de bioenergia e biomassa.

7.Apoio aos projetos nacionais e discussão com os

players comerciais e de e fundos nacionais e

internacionais de investimentos em biomassa.

8.Participação e organização de eventos nacionais

e internacionais biomassa..

9.Desenvolvimento do sistema de catalogação,

divulgação e difusão de informações científicas,

tecnológicas, econômico-comerciais, estudos e

programas de biomassa.

10.Desenvolvimento de estudos para a formação de

uma rede de laboratórios especializados em

ensaios, pesquisas para estimulação de

credenciamento das indústrias brasileiras.

11.Interação com órgãos responsáveis pelos

recursos energéticos com vistas a difusão de dados

sobre aproveitamentos de biomassa.

12.Desenvolvimento científico e tecnológico e

promoção de intercâmbio com instituições no Brasil

e no exterior.

CONSELHO DIRETOR ABIB 2018-2022

PRESIDENTE CELSO MARCELO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DA BRASIL BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL 

VICE PRESIDENTE BIOMASSA E PELLETS JORDANO BUSATTO MILANI DIRETOR BR 

BIOMASSA LTDA

VICE PRESIDENTE FLORESTAL E MADEIRA MARCOS STOLF 

DIRETOR STOLFIBER FIBRA E NEGÓCIOS 

VICE PRESIDENTE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL GERSON SAMPAIO DIRETOR DA 

TEKNERGIA

SECRETARIA GERAL E DIRETORIA JURÍDICA MARIA DENISE MARTINS EMPRESA 

MDM CONSULTORES

DIRETORIA EXECUTIVA EM BIOENERGIA DIRETOR NORIVAL RICO FILHO DIRETOR 

BEIJA FLOR AGROENERGIA LTDA

DIRETORIA EXECUTIVA EM PROJETOS SUSTENTÁVEIS  DIRETOR JOSÉ SOARES 

SOBRINHO EMEG BRASIL

DIRETORIA EXECUTIVA EM DESENVOLVIMENTO DIRETOR CARLOS ALBERTO 

DALPRAT DIRETOR MATRA BRASIL

DIRETORIA EXECUTIVA EM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DIRETOR ANTONIO CARLOS 

MONTEIRO DE BARROS

DIRETORIA EXECUTIVA NEGÓCIOS INTERNACIONAIS  DIRETOR PEDRO MARTINS DE 

AZEVEDO CARBOEX

DIRETORIA EXECUTIVA EM PROJETOS BIOMASSA E PELLETS DIRETOR JOSÉ 

SCHARTNER BRAZIL PELLET

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚS TRIAS DE BIOMASSA PELLET S E BRIQUETES



a) melhoria do ambiente regulatório - influenciar

políticas públicas e a regulamentação visando a

melhorar o ambiente de negócios, a livre

competição e a atratividade dos investimentos;

b) representação da Indústria - representar as

empresas associadas nos principais fóruns de

governo, fóruns nacionais e internacionais

envolvendo temas relevantes;

c) disseminação de informações da Indústria -

congregar, desenvolver e disponibilizar estudos e

análises, incluindo aspectos econômicos,

conjunturais, de mercado, regulatório, científico,

técnico e estatístico;

d) promoção do desenvolvimento técnico -

promover a pesquisa e desenvolvimento na

Indústria por meio de discussões e intercâmbio

tecnológico, desenvolver normas técnicas e

disseminar conhecimento técnico por meio de

cursos, eventos e publicações; e

e) defesa do meio ambiente sustentável como o uso

de pellets, biomassa e woodchips e briquete,

segurança e responsabilidade social - zelar para

que estejam sempre priorizadas a segurança, a

qualidade e o meio-ambiente, por meio das

promoções de debates, cursos, eventos e da

certificação de conformidade de serviços e

produtos.

O Instituto Brasileiro Pellets, Biomassa e Briquete (IBP)

fundado em 20 de janeiro de 2015 como uma entidade

nacional de fins não econômicos que representando

indústria produtora de pellets de todos os tipos de

madeira e de biopellets de resíduos agro-industriais

(bagaço e palha da cana-de-açúcar e capim elefante),

woodchips e biomassa (cavaco de madeira) e briquete

de madeira e dos resíduos agro-industriais,

considerando os segmentos de produção industrial,

consumo, energia e todas as demais atividades que

permeiam a cadeia (florestal, industrial e agroindustrial),

englobando inclusive a indústria de equipamentos,

laboratórios de biomassa e bioenergia, profissionais do

setor que atuam no segmento e de atividade afins como

o sistema de transporte, armazenagem, distribuição e

controle de qualidade. Constituem objetivos

fundamentais do IBP:

INSTITUTO BRASILEIRO BIOMASSA PELLETS E BRIQUETES



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Sengés no Estado do Paraná de propriedade do Grupo Línea com uma produção anual

de 18.000 toneladas e encontra-se atualmente paralisada.

Estabelecida desde 1990 em Sengés - Paraná, a Linea Paraná utiliza em seu processo apenas toras provenientes de

reflorestamentos, grande parte com a certificação FSC®.

É uma indústria transformadora de madeira de Pinus. Produz batentes para portas e janelas, molduras, vários tipos de

painéis colados para variados fins, Portas e Kits Porta Pronta e pellets. Fornece sua produção para o mercado interno e

consumidores internacionais destes produtos.

Pellets é um tipo de combustível de madeira feitos com serragem prensada. Os pellets são extremamente densos e podem

ser produzidos com baixo teor de umidade (abaixo de 10%) que permite que sejam queimados com alta eficiência de

combustão, sua alta densidade também permite compacto armazenamento e racional transporte sob longas distâncias.

Além disso, sua geometria regular e pequeno tamanho permitem automática alimentação com boa calibragem.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Porto Feliz no Estado de São Paulo de propriedade da PelletBraz com uma produção

anual de 18.000 toneladas.

Localizada em Porto Feliz – São Paulo, a Pelletbraz faz o beneficiamento da serragem de madeira in natura, com umidade

em torno de 50%, e no seu processo de fabricação a transforma em pellets de madeira para geração de energia térmica.

Toda a produção utiliza somente matéria-prima de origem renovável, e desenvolve produtos eco sustentáveis. Entre os

segmentos usuários da linha energia, estão indústrias de embalagens, têxteis, cerâmicas, autopeças, alimentos, bebidas,

entre outros. A Pelletbraz trabalha com pellets de Pinus e pó de serra seco.

A Pelletbraz faz o beneficiamento da serragem de madeira in natura, com umidade em torno de 50%, e no seu processo de

fabricação a transforma em pellets de madeira para geração de energia térmica. Toda a produção da Pelletbraz segue

uma política de profundo respeito ao meio ambiente, utilizando no processo somente matéria-prima de origem renovável,

e desenvolvendo produtos eco sustentáveis.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Rio Negrinho no Estado de Santa Catarina de propriedade da Koala Energy com uma

produção anual de 45.000 toneladas de pellets qualidade exportação.

Iniciando suas atividades no ramo da produção de Biomassa no ano de 2005 na cidade de Rio Negrinho Santa Catarina, e

após um período de pesquisas e análises do mercado e do produto, a empresa adquiriu uma unidade fabril para a

produção de Pellet, e com mais de 14 anos de atividade no setor a Koala Energy é sinônimo de qualidade e confiabilidade

em seu produto.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Atualmente a fábrica conta com uma área 35 mil m² em Santa Catarina na cidade de Rio Negrinho a produção é

automatizada e maquinário de qualidade internacional. A logística é verticalizada em toda a cadeia de produção de

pellets desde a matéria-prima, fornecedores, movimentação de containers e transporte até os portos. A produção atende

o mercado nacional e o mercado internacional, principalmente para Europa.

A qualidade dos pellets de madeira é avaliada conforme parâmetros físicos e químicos. O tipo de matéria-prima e sua

procedência define a qualidade dos pellets. Com o selo EN Plus os requisitos de qualidade são baseados em uma norma

internacional ISO 17225-2 e garante a qualidade em toda a cadeia de produção (matéria-prima até a entrega ao

consumidor final).

A Koala Energy produz o pellet de maior qualidade disponível no mercado sem adição de produto químico, utilizamos

madeiras de reflorestamento certificadas com FSC ®. Hoje a Koala Energy conta com equipamentos sofisticados e uma

equipe altamente treinada e capacitada para colocar a sua disposição a melhor solução em energia limpa e econômica.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Itaju no Estado de São Paulo de propriedade de Ecopell Brasileira Comercial e

Exportação de Biomassa Ltda com uma produção anual de 24.000 toneladas de pellets. Em 2008 a Brasileira Comercial

e Exportação de Biomassa Ltda, consegue alcançar o seu primeiro objetivo, a produção de 1.000 kg por hora de Pellets de

Bagaço de Cana, fato decisivo para a construção da primeira fabrica. Inaugurada em novembro de 2010, com sede, frota,

parque industrial e tecnológico feitos com capital próprio a Brasileira Comercial e Exportadora de Biomassa passou a

usar o nome fantasia de ECOPELL usando a madeira como mais uma opção de biomassa.

Produto com alto poder calorífico, promovendo economia para seus consumidores,disponibilidade sem sazonalidade,

composição estável e área de estoque reduzida, tornando-se assim a mais confiável,econômica e ecológica fonte de

biomassa do mercado. Pellets de biomassa é a mais nova e importante forma de energia limpa consumida pelos

grandes mercados como Estados Unidos e Europa. No Brasil, o mercado consumidor ainda se prepara para o uso dos

pellets, fato esse que levou a ECOPELL, a novamente investir no mercado nacional e com parcerias estratégicas cede os

queimadores e aquecedores movidos a pellets e toda a infraestrutura de instalação necessária ao uso dos pellets .



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Minas Gerais de propriedade da Biofogo. A BioFogo existe para bem servir os nosso

clientes em termos energéticos, fornecendo-lhes a possibilidade de utilizar um combustível, para aquecimento central e

das águas sanitárias das suas casas e das suas empresas, mais ecológico e mais econômico do que outros combustíveis

mais conhecidos.(Por exemplo o gasóleo e o gás natural).

A BioFogo possibilita que os seus clientes possam aproveitar todas as vantagens da utilização deste combustível para o

aquecimento central com uma unidade em Minas Gerais com a produção de 12.000 toneladas por ano.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Pien no Estado do Paraná de propriedade da Timber Creek Farms Pellets.

A construção da Fábrica em Pien-Pr iniciou em 2010 em produção no final de 2012 em Piên - Paraná, reaproveitam os

resíduos e descartes de madeira, transformando-os em uma ampla gama de biocombustíveis com capacidade instalada

para até 90.000 toneladas de pellets de madeira por ano



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

A TCF Pellets produz pellets de madeira de Pinus de reflorestamentos locais. É um biocombustível sólido renovável a base

de madeira desidratada e compactada em forma de um granulado cilíndrico. Possui alta densidade energética

equivalendo a aproximadamente 5.000.000 de Kcal por tonelada.

Aptos a produzir pellets certificados pela norma européia EN Plus A1, possuem tecnologia e know how para atender

qualquer necessidade de biocombustíveis a base de biomassa de madeira. O combustível atende perfeitamente as

exigências e padrões requeridos para certificações internacionais como a ISO.

A certificação EN Plus iniciou na Alemanha em 2010 e atualmente representa o mais elevado standard na produção de

pellets de madeira. A certificação leva em conta todo o processo, desde a obtenção da matéria prima, passando pela

produção, até a entrega do produto para o consumidor final, assegurando transparência e alta qualidade. Existem três

categorias na certificação EN Plus, B, A2 e A1, sendo a A1 a mais exigente.

A empresa trabalha com Pellets de madeira, Cavacos de madeira e Serragem seca de madeira. Os pellets são

disponibilizados em embalagens de 15kg, big bags de 600kg a 1200kg e até mesmo a granel.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Quedas do Iguaçu no Estado do Paraná de propriedade da Araupel com a capacidade

de produção anual de 12.000 toneladas de pellets.

A Giacomet-Marodin Indústria de Madeiras S.A. Exportação surgiu, em 1972, de dois tradicionais grupos madeireiros,

Madeireira Giacomet S.A. e Marodin S.A. Exportação e, em 1997, a empresa altera sua razão social para Araupel S.A. É

uma empresa de atuação global com atividades voltadas para os setores de reflorestamento e beneficiamento de

produtos de alto valor em madeira. Destaca-se nas exportações de molduras, painéis, componentes de móveis, portas e

escadas principalmente para o mercado europeu e norte-americano.

A Araupel possui florestas próprias, cultivando as espécies Araucária angustifolia, Pinus taeda e Eucalyptus grandis,

devidamente certificadas, que se estendem pelos municípios de Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu,Nova Laranjeiras

e Espigão Alto do Iguaçu. A empresa possui unidades industriais nos municípios de Quedas do Iguaçu/PR,

Guarapuava/PR e sede administrativa em Porto Alegre/RS. Foi criada a Araupellet, com objetivo de gerar, a partir dos

pellets, energia térmica de qualidade associada à sustentabilidade.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Farroupilha no Estado do Rio Grande do Sul de propriedade da Piomade com a

capacidade de produção anual de 12.000 toneladas de pellets. Em 1993 surgiu a Piomade, na Estrada para Vila Rica -

Distrito Sertorina. No início a empresa trabalhava apenas com a secagem de madeira que era preparada em estufas

automatizadas para posterior fabricação de móveis ou componentes para o setor mobiliário. Em 1996, passou a produzir

painéis em madeira de Pinus maciça, proveniente de reflorestamentos de fornecedores do sul do país. Em 2005, iniciou o

processo produtivo de painéis em madeira de Eucalipto, também originários de florestas renováveis. E em 2012, surgiu o

Pioaquece, que é uma fonte de energia totalmente sustentável, elaborado através de resíduos prensados de madeira

proveniente do processo produtivo dos painéis e componentes de madeira.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Pellets é uma fonte de energia totalmente sustentável, elaborado através de resíduos prensados de madeira proveniente

do processo produtivo dos painéis e componentes de madeira. O abastecimento para pequenos consumidores é feito em

sacos de 15kg. Também podem ser utilizados sacos maiores (Big Bag) de 500kg até 1.000kg para sistema de

aquecimento de grande escala.

Dados técnicos dos pellets:

Diâmetro: 6mm

Umidade Base Seca: 6,64%

Densidade "a granel": > 570kg/m³

Densidade aparente: 1205 kg/ m³

Poder Calorífico: 4891 kcal/kg

Equivalente de 1kg de Pellet em kWh (superior): 5,69 kWh

Teor de Cinza: 0,37%



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Lins no Estado de São Paulo de propriedade d o Grupo Bertin Biopellets Brasil com

uma produção anual de 72.000 toneladas de pellets.

Localizada em Lins - São Paulo, a Biopellets é uma empresa voltada à produção de pellets de madeira (biomassa),

buscando a substituição da matriz energética fóssil pela de biomassa e considera a sustentabilidade como um de seus

valores fundamentais.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Por isso, trabalha do desenvolvimento de projetos com foco na substituição da matriz energética fóssil pela de biomassa,

que além de ser competitiva com a energia gerada com gás natural, GLP ou óleo combustível, é fonte de energia limpa e

renovável, com emissões mínimas de gases de efeito estufa na atmosfera.

Os cuidados da Biopellets Brasil na geração de benefícios ambientais a partir da biomassa, vão desde o plantio de seus

insumos agroflrestais (eucalipto), até os processos industriais de fabricação dos pellets a partir da biomassa, com o

atendimentos de todas as licenças ambientais e tecnologias de controle à poluição.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Arroio do Ouro / Vale Real no Estado do Rio Grande do Sul de propriedade de Chamape

Energias Sustentáveis com a capacidade de anual de produção de 12.000 toneladas. Criada em 2011 é uma empresa

especializada na produção de pellets de madeira de Pinus.

Os pellets para aquecimento são granulados cilíndricos com 6 a 8 mm de diâmetro e 10 a 40 mm de comprimento. São

extremamente densos e contam com um baixo índice de umidade, lhes permitindo serem consumidos ou queimados com

uma elevada eficiência calorífica. Disponível em sacos de 15kg.

A Chamape Energias Sustentáveis vem desenvolvendo, desde sua fundação, queimadores digitais à pellet baseados em

conceitos de última geração.

Os queimadores à pellet Chamape para transformar caldeiras, fornos e outros sistemas de aquecimento em bicombustível

(pellet/gás, pellet/óleo ou pellet/lenha).



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Canela no Estado do Rio Grande do Sul de propriedade da Peletilar com a capacidade

de produção anual de 18.000 toneladas de pellets.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em Montenegro no Estado

do Rio Grande do Sul propriedade do Grupo Tanac. A

nova unidade entrou em operação em fevereiro de 2016,

com produção de 350 mil toneladas/ano de pellets,

absorvendo madeira produzida em cerca de 4 mil

ha/ano. O projeto de pellets de madeira da Tanac é o

maior da América Latina e será o primeiro instalado no

Rio Grande do Sul, devendo abrir caminho para o Estado

tornar-se um importante exportador do produto para a

Europa, onde o incremento de demanda é projetado em

torno de 80 milhões de toneladas/ano até 2020,

considerando o programa de substituição de

combustíveis fósseis por biomassa na União Européia.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets em São José dos Ausentes no Estado do Rio Grande do Sul de propriedade da Forespel com

uma produção anual de100.000 toneladas de pellets. O projeto começou em 2003, visando o destino para toda madeira

que temos na região. A região de Ausentes, Bom Jesus e São Francisco de Paula concentra grandes áreas de florestas

plantadas, especialmente pinus, matéria-prima básica para a produção de pellets. Este material é processado e ganha a

forma de pequenos cilindros de madeira, capazes de gerar energia para residências e aplicação em caldeiras para a

indústria, especialmente para o mercado internacional com o embarque e distribuição através do porto de Imbituba-SC,

200 km distante da companhia.

Na região onde está localizada a fábrica da Forespel existem 160.000 hectares de florestas de pinus num raio de 100km.

A Forespel de São José dos Ausentes, localizada às margens da BR 285 em São José dos Ausentes, está produzindo

pellets, resultado de investimento de R$ 60 milhões



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets de madeira em Seara no Estado de Santa Catarina de propriedade da Caraiba Bioenergy

com uma produção anual de 18.000 toneladas de pellets de madeira de pinus e eucalypto com um mix de equipamentos

nacionais e internacionais com a venda direta para o setor de aviários da BRF na região de Concórdia. Produção

sustentável de pellets de madeira para o uso dos aquecedores em aviários, rede de hotelaria e de cooperativas na região.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets de madeira em

Concórdia no Estado de Santa Catarina de

propriedade da Incobio Pellets com uma produção

anual de 36.000 toneladas de pellets de madeira de

pinus com a venda direta para o setor de aviários da

BRF e para o mercado de exportação da Itália.
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Unidade Industrial de Pellets de madeira em

Telêmaco Borba no Estado d Paraná de propriedade

da Vale do Tibagi IPellets com uma produção anual

de 18.000 toneladas de pellets de madeira de pinus

com a venda direta para o setor de aviários da BRF.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de Pellets de madeira de pinus e

eucalipto em Pindamonhangaba no Estado de São Paulo

de propriedade da Pellets Pelican Energy com uma

produção anual de 36.000 toneladas de pellets de

madeira com a venda direta para o setor de aviários da

BRF e para o mercado de exportação da Itália e dos

Estados Unidos .
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Unidade Industrial de Pellets de

madeira em Caçador no Estado de

Santa Catarina de propriedade da

Adami Madeiras com uma produção

anual de 45.000 toneladas de pellets

de madeira de pinus com a qualidade

ENPlus A1 com a venda direta para o

setor de aviários da BRF e para o

mercado de exportação da Itália.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

Unidade Industrial de BioPellets da Palha e do Bagaço da Cana-de-açúcar em Jaú no Estado de São Paulo de

propriedade da Cosan Biomassa com uma produção anual de 175.000 toneladas de biopellets.



ABIBBRASIL   PRODUTORES PELLETS BRASIL

A tecnologia inédita criada pela Cosan usa exclusivamente resíduos de cana-de-açúcar para produzir pellets que podem

substituir o carvão mineral, gás natural e óleo combustível na geração de energia elétrica e calor. O plano é expandir a

produção para 2 milhões de toneladas até 2025, e para 8 milhões de toneladas no futuro, confirmadas as expectativas de

retorno e a demanda potencial para este produto.
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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.



A torrefação é uma técnica promissora desenvolvida na

França na década de 1980, que visa obter um produto que

concentre maior quantidade de energia em relação a

matéria-prima, com o mínimo de perda de energia. A

torrefação apresenta as seguintes vantagens como a

conservação de 80 a 90% da energia contida na matéria

prima original (menor conversão em gases) e um poder

calorífico mais elevado e baixo teor de umidade

estabilizado em no máximo 3%.

O processo de torrefação é o elemento chave para o

desenvolvimento de um modelo de negócios para geração

de energia com alta qualidade (elevado poder calorífico e

baixa umidade) de um combustível renovável (madeira) e

baixa emissão de C02. Facilitação no armazenamento

(produção e consumo) e uma redução nos custos de

transporte.

No processo de torrefação conseguimos resolver todos os

problemas dos resíduos florestais e industriais em todos

os setores de produção industrial da madeira, gerando

uma nova alternativa de negócios para as empresas.

Torrefação é um processo industrial utilizado para produzir

produtos de alta qualidade sólida. No uso energético a

diminuição da higroscopicidade garante melhores

desempenhos em geração de energia térmica, pois não há

gasto energético para evaporação da água, além da

inexpressiva absorção de umidade do ambiente que ela

passa a ter, o que permite o armazenamento do

combustível por períodos mais longos.

Torrefação de biomassa tem três vantagens imediatas

sobre a biomassa não tratada:

1. O valor do poder calorífico (energia) aumenta de forma

a considerável com o processo industrial de torrefação.

2. A biomassa torreficada é mais fácil para ser triturada

em caso de uma industrialização ou compactação na

forma de pellets ou briquetes com alta densidade de

energia volumétrica (energia por unidade de volume).

3. As propriedades físico-química da biomassa

torreficada tais como durabilidade, homogeneidade e

comportamento hidrofóbico tem uma melhora

considerável enquanto a atividade biológica é fortemente

reduzida.



A diminuição das propriedades mecânicas reflete-se no

aumento da friabilidade. A queima de biomassa em

forma de finos é mais eficiente, pois há um aumento da

superfície específica do combustível o que provê

melhores condições para transferência de calor; várias

partículas têm maior superfície específica somadas que

uma peça única de madeira. Durante o processo de

torrefação, a biomassa perde água e uma parte do seu

teor de voláteis, tornando-se seca e mais escura. A

biomassa torrefeita é mais hidrofóbica, tem um poder

calorífico mais elevado, e sofre uma redução de volume

de 30 %, mantendo cerca de 90% do seu conteúdo

energético comparativamente à biomassa original.

As propriedades do processo industrial que estamos

desenvolvendo produzem os seguintes benefícios na

utilização em caldeira industrial ou em centrais

termoelétricas ou co-geração de energia : Para cada

tonelada de biomassa torreficada queimada na caldeira

industrial, reduz as emissões de gás carbônico em até

2,4, toneladas gerando um crédito de carbono de US$

72. A biomassa torreficada pode ser utilizada com o

carvão (co-firing) para uma queima industrial. A

biomassa torreficada tem uma umidade baixa e não

adquire umidade natural podendo ficar num pátio em

aberto na unidade industrial. Durante o processo de

torreficação os voláteis são removidos eliminando o teor

de cinza em caldeira industrial. A umidade é removida e

a hemicelulose degradada e outros compostos de baixo

poder calorífico.

A biomassa torreficada é neutra em carbono, pois a

biomassa é uma energia renovável (seqüestro de carbono)

durante a fase de crescimento (madeira) e o gás carbono é

liberado durante a queima industrial. Diminui as emissões

durante a combustão.

Apropriado como um combustível ecológico para

combustão com a diminuição das emissões de CO2. O

produto final tem uma uniformidade e uma excelente

durabilidade.

A biomassa torreficada não aumenta a umidade na

armazenagem ao contrário da madeira ou do carvão. A

biomassa torreficada mantém uma estabilidade

energética.



As diferentes fases da torrefação ocorrem em diferentes

gamas de temperatura: A biomassa é aquecida desde a

temperatura ambiente até cerca de 100ºC e nessa

temperatura perdem-se componentes voláteis e diminui a

umidade; A pré-secagem ocorre a partir dos 100 °C,

quando as moléculas de água livres evaporam em

temperatura constante. Após secagem e aquecimento, a

temperatura da biomassa aumenta até 200 ºC.

As moléculas de água são libertadas e ocorre alguma

perda de massa devido à evaporação de compostos

orgânicos voláteis. Em seguida ocorre a torrefação efetiva.

Este processo começa quando a temperatura atinge os

200/300 °C pois a partir dessa temperatura ocorre

decomposição dos biopolímeros constituintes dos

materiais será mais intensa (quanto maior for a

temperatura máxima de aquecimento e o tempo decorrido

a essa temperatura).

A temperatura de torrefação é definida como a

temperatura máxima constante de todo o processo. É

durante este período que ocorre a maior parte da perda

de massa. O arrefecimento ou resfriamento do produto

sólido ocorre quando a temperatura diminui de 200/300

°C até à temperatura ambiente.

Características químicas da torrefação. As características

da biomassa torrificada variam principalmente em função

da temperatura e do tempo de processamento. A

padronização das características da biomassa torrificada

faz dela um combustível altamente competitivo. A

torrefação é um tratamento térmico a temperaturas

relativamente baixas (225 – 300°C) que visa produzir um

combustível com maior poder energético.

Características mecânicas da torrefação. A temperatura

final e o tempo de reação interferem significativamente

nas propriedades mecânicas. A diminuição da

resistência à compressão está diretamente relacionada

ao aumento do tempo e da temperatura do tratamento

térmico, sendo que a temperatura é mais influente.

Balanço de massa e energia da torrefação. Em uma

torrefação típica, 70% da massa permanecem como

produto sólido com 90% da energia inicial e 30% são

formados por gases que contêm apenas 10% do

conteúdo energético da biomassa. O processo de

torrefação apresenta um rendimento gravimétrico médio

de 75%, com 55 a 60% de carbono, 5 a 5,5% de

hidrogênio, 0,1 a 0,2% de nitrogênio e 35 a 38% de

oxigênio na composição elementar.



Com um poder calorífico de 5.200 a 6.000 kcal/kg

(22.000 a 25.000 kJ/kg), a biomassa torreficada situa-

se entre a madeira anidra (4.600 kcal/kg) e o carvão

(6.500 kcal/kg). A biomassa torrificada retém 70% a

90% da massa inicial, diminui de 80% para 60-75% seu

teor de matérias voláteis e de 10% para 0-3% seu teor

de umidade.

Utilização da biomassa torreficada. A utilização direta

de biomassa torreficada em grande escala e em

pequena escala de aquecimento industrial, queima em

unidade de co-geração e para o aquecimento

doméstico. Utilização no processo de combustão com o

carvão para a produção de aço. O alto teor de carbono

fixo da biomassa torrada apresenta potencialidade para

ser aplicada como redutor na indústria. Num forno para

a produção de silício, processo que requer de redutores

de alta resistência mecânica, indicaram que a biomassa

torrada comportou-se mais eficiente.

Devido ao alto grau de padronização da biomassa

torrada, o uso gaseificadores facilita a regulação e

otimização. Apesar da biomassa torrada possuir menor

valor energético específico que o carvão , seu uso é

mais conveniente pois a biomassa torrada é menos

friável o que evita a formação de pó e portanto o gás

obtido é mais limpo. Combustível industrial e

doméstico: Em nível industrial a biomassa torrada,

pode ser utilizada em grande escala para a produção de

eletricidade na queima em caldeiras para a produção de

vapor.



Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar

e assumir cada vez mais desafios, a Brasil
Biomassa marca o ano em que completa

quinze anos de história com o desenvolvimento
da inovadora de aproveitamento da biomassa
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.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA 
PROJETOS 



A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de

tecnologias e serviços, é um meio de desenvolvimento de
indústrias e pessoas.

A Brasil Biomassa é hoje uma das marcas líderes do setor
de consultoria e engenharia industrial em projetos

sustentáveis, atuando como braço técnico e operacional
das principais empresas nacionais e internacionais dos

segmentos industriais de energia, bioenergia, biomassa e

pellets.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São
Paulo, a Brasil Biomassa é empresa líder na área de

consultoria de empresas e engenharia industrial na

implantação de projetos industriais sustentáveis.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA 
PROJETOS 



Enumeramos as principais vantagens:

Serviços completos e personalizados envolvendo desde

uma avaliação e mapeamento da matéria-prima até o

desenvolvimento do produto final;

economia em termos de aquisição dos equipamentos e
contando com uma linha de financiamento internacional;

Integração de processos envolvendo a consultoria técnica

em plano de negócios.

E o desenvolvimento dos 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.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA 
PROJETOS 



A Brasil Biomassa participa (ou) e

desenvolve(u) mais de 96 projetos
industriais sustentáveis desde o

desenvolvimento do plano estratégico

de negócios, estudos de viabilidade
econômica e projeto de financiamento,

engenharia industrial e linha de
equipamentos de biomassa, briquete e

pellets e para a implantação das

unidades e a segurança com o
marketing e a comercialização de

produtos para empresas do Brasil,
Estados Unidos, Costa do Marfim,

África do Sul e Coréia do Sul e da

União Européia.

Sendo a principal empresa do setor de
consultoria e engenharia industrial

agregando mais de 22 profissionais na

área de engenharia industrial e
florestal, economia e planejamento

estratégico, marketing internacional e
na gestão de negócios.

Sempre atenta às tendências e

demandas da indústria, a unidade de
tecnologia e sistemas da Brasil

Biomassa 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.

Oferecemos consultoria empresarial

para potencializar seu negócio na

implementação de ações sustentáveis
que levem a uma economia de energia

com tratamento adequado de
resíduos.



Como nos projetos implantados para a

Biopellets Brasil do grupo Bertin (maior
unidade industrial de produção (72.000

mt/ano) de pellets com matéria-prima

de tora de pinus em São Paulo), para a
Cosan Biomassa do grupo Raizen (maior

unidade mundial (144.000 mt/ano) de
aproveitamento da palha e do bagaço

da cana-de-açúcar na produção de

biopellets), para a Pelican Pellets (maior
unidade industrial de produção (36.000

mt/ano) de pellets com matéria-prima
de tora de eucalipto em São Paulo),

implantação da maior unidade industrial

de compacta de produção (38.000
mt/ano) de pellets em Santa Catarina)

e aos projetos desenvolvidos para o
grupo EBX (maior unidade industrial de

aproveitamento da cana energia na

produção de pellets)

Brasil Biomassa e Energia 

Renovável  Consultoria 
Engenharia Industrial

Pellets Brasil Indústria Brasileira 

de Equipamentos de Produção de 
Pellets 

Av. Candido Hartmann, 570  24 

andar Conj. 243  Curitiba Paraná  
Fone: 41 33352284     

41 996473481  
E-mail

diretoria@brasilbiomassa.com.br      

diretoria@pelletsbrasil.com.br      
BBER  

www.brasilbiomassa.com.br


