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APRESENTAÇÃO. A procura de energia no Brasil e no mundo tem aumentado e, consequentemente, a sua 

produção tem vindo igualmente a sofrer um aumento ao longo dos anos, principalmente no que respeita à 

energia elétrica. A energia consumida em todo o mundo, provém, fundamentalmente, da queima de combustíveis 

fósseis (carvão mineral e gás natural), cujas reservas energéticas estão longe de fazer frente a este consumo 

crescente. Constata-se, para além disso, que o setor energético é responsável por diversos impactos ambientais. 

As alterações climáticas surgem com o impacto mais significativo, traduzindo-se numa grave ameaça para o 

ambiente a nível global. Neste sentido, observa-se que o clima tem sofrido uma grave influência, causada por 

mudanças nas concentrações atmosféricas de diversos gases que capturam a radiação infravermelha da 

superfície da Terra (“efeito de estufa”). 

A racionalização dos consumos, o aumento da eficiência energética e a utilização de fontes renováveis surgem, 

então, como objetivos a atingir a curto e médio prazo, na tentativa urgente de solucionar este problema 

complexo. O aproveitamento da biomassa no Brasil deve se constituir como uma das prioridades para uma 

solução energética. As plantas e as árvores removem o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e convertem-no 

em compostos orgânicos que constituem as suas estruturas, através do processo da fotossíntese. A queima de 

biomassa na produção de energia elétrica devolve à atmosfera o CO2 retido. O crescimento de novas plantas e 

árvores mantém o ciclo do carbono atmosférico em equilíbrio e da reabsorção deste CO2. Este ciclo de carbono 

“zero” ou neutro pode ser repetido indefinidamente, desde que a biomassa seja regenerada nos próximos ciclos 

e colhida para utilização. 

Os signatários de Kyoto negociam atualmente a segunda fase do acordo, de 2013 a 2017, no qual os países 

industrializados deverão reduzir suas emissões de CO2 em 18% em relação aos níveis de 1990; no período entre 

2018 e 2022, a redução deve aumentar para 30%. Apenas com esses cortes teremos chance de manter o 

aumento médio da temperatura global abaixo do limite de 2°C. Caso o aumento da temperatura ultrapasse os 

2°C, os impactos da mudança do clima serão incontroláveis. Uma das causas é a queimada da madeira e 

também o enterramentos dos resíduos lenhosos como acontecem no Brasil.   

Os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em Copenhague de redução voluntária entre 36% e 39% 

de suas emissões de CO2 até 2020 com a diminuição das queimadas e o desmatamento na região amazônica e 

a definição de uma estratégia para responder às alterações climáticas, reforçaram a necessidade de se 

considerar a eficiência energética e a promoção de energias endógenas. Reduzindo o consumo dos combustíveis 

fósseis e do carvão, com uma maior valorização e utilização das energias renováveis e principalmente pelo 

aproveitamento dos resíduos florestais, agroindustriais e industriais para produção e o consumo da biomassa. 

Neste contexto, um dos grandes objetivos é a diversificação das fontes e aproveitamento dos recursos 

endógenos, que obviamente passam pelo aumento da participação das energias renováveis, na produção 

energética total. Uma das medidas a adotar é redução da dependência externa de energia primária, 

nomeadamente através do incentivo à produção e o uso da biomassa residual.  O aproveitamento da biomassa 

deve se constituir um desafio prioritário, não só no âmbito energético, mas também dado o seu impacto na 

revitalização e dinamização da atividade econômica industrial e florestal.  Um importante vetor de 

desenvolvimento que vai ao encontro dos objetivos de segurança energética, de proteção ambiental e de coesão 

social e econômica.  O aproveitamento dos resíduos está ligado à necessidade em utilizar de forma sustentável a 

cadeia produtiva florestal para a geração de energia.  Nos países com maior desenvolvimento é uma política de 

Estado, a utilização da biomassa em termoelétricas e indústrias como fonte de energia. 

A biomassa florestal, agroindustrial e industrial surge neste âmbito como um dos recursos a considerar para a 

produção de energia elétrica.  Mas se faz necessário a criação de uma legislação para o estímulo à produção 

sustentável e para a utilização da biomassa residual com o estabelecimento de medidas para a criação de 

incentivos à existência de circuitos de processamento e de recolhimento, transporte, produção (biomassa, 

briquete ou pellets), reduzindo o custo da biomassa e promovendo as empresas para atuar com projetos 

sustentáveis. 
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É de realçar o importante papel de normatização para um aumento na produção e utilização (quer na geração de 

energia térmica, cogeração ou no desenvolvimento de projetos sustentáveis como pellets e briquetes) e no 

aprimoramento econômico com benefícios para os municípios, estados e o governo federal (novos dividendos, 

tributos e uma política sustentável), ao setor empresarial (florestal e industrial da madeira com a gestão de 

novos negócios) e da população (novos empregos e a valorização social). Utilizar adequadamente a biomassa 

para a geração de energia ou para o desenvolvimento de projetos ecológicos como pellets e briquetes, será de 

fundamental importância para a criação de novos empregos ao setor rural. O setor florestal nacional produz 

milhões de toneladas de madeira, destinada ao setor industrial, madeira serrada, celulose e para fins de 

exportação gerando um contingente enorme de resíduos que se transformam em passivo ambiental.   

Importante expor que os investimentos em energias renováveis devem atingir, entre 2015 e 2020, $450 - 500 

bilhões, aumentando para mais de $600 bilhões por ano a partir de 2020. O mercado de produtos e serviços 

verdes do Reino Unido, que vale quase R$ 1 trilhão, já emprega cerca de 900 mil pessoas, diretamente ou na 

cadeia de oferta mais ampla. No documento intitulado “White Paper for a Community Strategy”, elaborado pela 

European Comission´s são claras as intenções da Comunidade Européia em dobrar a quota de fontes renováveis 

e biomassa no consumo total de energia doméstica. No caso da biomassa, isto representa um incremento de 90 

milhões de toneladas em óleo equivalente. Na União Européia, países como a Finlândia, Suécia, Áustria, 

Dinamarca e Alemanha já possuem programas bastante avançados de produção de energia elétrica a partir de 

biomassa.  Na Finlândia, Suécia e Áustria a bioeletricidade representa um grande suprimento de energia 

primária. A política energética do governo finlandês tem como objetivo criar condições de assegurar o 

fornecimento de energia, manter os preços competitivos e possibilitar o cumprimento dos compromissos de 

redução das emissões.  Na Alemanha, visando o incentivo do uso da biomassa na geração elétrica, o governo 

criou uma lei de subsídios à implantação de projetos de até 20 MW (que excedam a uma eficiência mínima 

viável), denominada “biomass law”. Política semelhante vem sendo adotada no Reino Unido, onde já existe um 

grande número de plantas à biomassa em fase de planejamento ou em construção. Nos Estados Unidos a 

biomassa é uma importante fonte energética com a utilização de resíduos industriais para autogeração.   

Os países emergentes como Brasil, podem usar um recurso hoje negligenciado para lutar contra a pobreza, criar 

empregos, ser independentes do ponto de vista energético e ainda se adaptar às mudanças do clima. O recurso 

que promete milagres é a biomassa, uma matéria orgânica de origem vegetal ou animal, usada para gerar 

energia.  O progresso no desenvolvimento de alternativas para a energia de biomassa, além de aliviar a pressão 

em recursos finitos de combustíveis fósseis, pode reduzir os custos de mitigação de emissões de carbono como 

bem elucida o Dr. José Goldemberg  da Universidade de São Paulo. E ainda se as nações gerirem suas florestas e 

replantarem mata, a biomassa pode ser uma fonte renovável e sustentável de energia. A biomassa produz 

menos emissões de gases do efeito estufa que os combustíveis fósseis. Como demanda trabalho intenso em 

toda a cadeia de fornecimento, a biomassa pode aumentar o número de empregos e reduzir a pobreza. 

O planejamento florestal deve fundamentar nas práticas de gestão e de desenvolvimento com os projetos dos 

bioparques (florestais e industriais ou centro de recolhimento e de processamento da biomassa que podem 

possibilitar a retirada imediata de milhões de toneladas de resíduos).  Trata-se de uma inovadora estratégia de 

desenvolvimento florestal e ambiental com a monitoração da gestão florestal sustentável.  Portanto, este estudo 

tem como principais objetivos:  

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

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

sustentável para a produção de pellets e briquetes.  

II) Garantia de segurança no abastecimento do mercado interno industrial com uma fonte renovável de 

energia e um adicional de exportação para os mercados dos Estados Unidos, China e Europa.  

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

alternativa de energia, para o desenvolvimento de novos negócios e para a geração de novos 

empregos. Este objetivo vai gerar um aumento da eficiência  
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IV) energética nas empresas e na redução das emissões de CO2, diminuição do peso dos combustíveis 

fósseis nas fontes primárias de energia. 

V) Garantir a adequação ambiental de todo o processo energético, reduzindo os impactos ambientais. 

Uma política sustentável que venha em se constituir no motor do desenvolvimento econômico, social 

e tecnológico e que venha em fomentar negócios e investimentos. 

Adicionalmente queremos estimular a produção de produtos de origem renovável como os pellets e os briquetes 

utilizados para a geração de energia térmica em residências na Europa e Estados Unidos e no setor industrial, 

estimulando a exportação dos produtos com um adicional financeiro para as empresas.   Dentro deste contexto e 

face à necessidade de mitigação das alterações climáticas através da utilização de fontes de energia renováveis, 

nomeadamente da biomassa florestal, industrial e agroindustrial e de resíduos em processo industrial, surgiu 

esta obra.   

CELSO MARCELO DE OLIVEIRA. Diretor da Brasil Biomassa e Energia Renovável. Diretor do Instituto Brasileiro de 

Pellets Biomassa Briquete. Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável  

Industrial Producers Eye Global Thermal Markets U.S. Industrial Pellet Association 

The wood pellet industry is always looking for ways to grow and expand into emerging markets. While the pellet 

heating market in Europe is nothing new, it is emerging as an additional opportunity for North American wood 

pellet exporters. 

The market for pellets for heat in Western Europe has seen exponential growth, going from a 2 million metric ton 

market in 2004, to a projected 10 million metric ton market in 2014. Pellets provide a low-cost option in the face 

of increased heating costs across Europe. Pellets for heat are cheaper in comparison to other forms of space 

heating, such as natural gas, oil, and electricity. 

Europe’s ability for domestic production to meet the demands of the pellet heat market is waning, however. Italy, 

the largest and fastest growing pellet heat market, had to import 70 percent (1.75 million metric tons) of its 

supply in 2013.  

Many markets import pellets from other member states with a surplus production, such as Germany, Austria, and 

many of the East ern European countries. However, as the pellet heating markets continue to grow, these 

countries are seeing a reduced amount of surplus supply and are unable to meet the export demand. It is here 

that North American exporters see an opportunity for additional markets for their product. 

While the pellet heat market is not reliant on government subsidies, it is not without its own challenges and 

vulnerabilities. This winter has seen a major oversupply of pellets in this sector, making it difficult to enter the 

market right now. Additionally, some government regulatory uncertainty exists. For example, the Italian 

government saw a budget shortfall late last year and, within a matter of days, decided to double the value-added 

tax on the import of pellets and passed this measure into law, increasing the price of pellets by 30 to 35 euros 

per metric ton. There is a petition to repeal this move, which I encourage you all to sign. 

Challenges aside, North America has already established the supply chain necessary to deliver wood pellets to 

Western Europe. Further, industrial pellet producers in the U.S., such as ENPlus have shown increased interest in 

the pellet heat market by obtaining the necessary certifications to participate. Buyers of industrial wood pellets 

are also paying notice to this industry, with both Drax and RWE diversifying their interests and making recent 

investments in the pellet heating market. As an industry, we continually ask ourselves, what does the market look 

like after 2027 when European subsidies for renewable energies come to an end? The added optionality 

presented by this market provides additional investment security for producers and buyers alike and we view the 

pellet heat market as an important pillar in the foundation of the overall wood pellet industry moving forward. 

SETH GINTHER. Executive Director U.S. Industrial Pellet Association 
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Biomass is an endogenous, sustainable and reliable solucion for the Union's energy dependence 

The Ukraine crisis has proved once again the enormous dependency of the EU on energy imports, specifically 

Russian hydrocarbons. Despite the increasing share of renewables in the energy mix, last year, more than half of 

the Union energy came from third countries, many of them emplaced in volatile regions. For example, based on 

the latest figures, imports of Russian natural gas represented a 39% of EU gas imports in 2013, and EU Member 

States such as Finland, Bulgaria, Slovakia, Latvia, Lithuania Hungary and Estonia are enterely or highly dependent 

on Russian natural gas. In the case of oil, Russia is the biggest supplier representing a third of all imports. This 

excessive reliance on unstable energy suppliers can limit the EU capacity to act in the global sphere and may 

harm its competitivity. As a matter of fact, the EU spent more than billion euros per day in energy imports in 2013, 

limiting its autonomy and harming its capacity to compete with other major economies. 

In this context, renewable energy should be at the center of any European energy security strategy. The EU has 

the natural resources and the technical and scientific expertise to untap the potential of Europe's bioenergy. 

Nowadays, biomass represents a competitive option for heating, reaching more than a 25% share in several EU 

member states and saving the Union billions in natural gas imports. In the same way, promoting the production 

and consumption of biofuels would reduce the impact of any energy crisis while boosting quality jobs all along the 

supply chain. Rural areas specially, would largely benefit of an healthier bioenergy market generating extra 

revenues for farmers. In 2012 the European bioheat and bioelectricity sectors generated a total turnover of at 

least EU 33 billion, employing 374,800 people, among which 282,095 jobs in the solid biomass, 68,895 jobs in 

biogas and 23,935 jobs in waste industry. The recently published EU Energy Security Strategy recognized the 

essential role of renewables in the heating sector, specifically biomass, but still kept on focusing on the 

construction of infrastructures for the transport of fossil fuels, specifically natural gas. 

According to National Renewable Energy Action Plans (NREAPs), the use bioenergy for electricity and heating is 

expected keep on growing from 86,5 million tonnes of oil equivalent (Mtoe) in 2012 up to 110.5 Mtoe by 2020, 

most of it, around an 80% will be used for heating. NREAPs estimate an increase of biomass supply of a 37% up 

to 132 Mtoe by 2020. This growth shall be based mostly in a stronger mobilization of agriculture biomass for 

energy, mainly residues and agricultural by-product and biodegradable wastes. 

EU biomass consumption in electricity, heating, and transport (Mtoe, 2005-2020) Source: National renewable 

energy action plans (NREAPs) and 2011 progress reports The EU institutions should therefore, keep in mind that 

a strong renewables sector would not only preserve the Union position at the vanguard of the fight against climate 

change or at the forefront in terms of technology and economic sustainability. A firm position on renewable 

energies resources would also guarantee a higher degree of autonomy, avoiding any possible blackmailing and 

strengthening the Union's voice in international affairs. 

Thus, a more ambitious renewable energy goal for 2030 and mandatory national objectives could foster many 

more jobs and cut extra gas imports. Member States are still in time to approve a more ambitious target. The 

current situation in the Ukraine must be a wake-up call to react and opt for endogenous and inexhaustible 

resources. Europe’s economy and its global influence would greatly benefit from a stronger commitment. Biomass 

should play a key role in the energy transition and the decarbonization of the EU's economy. Its characteristics 

make it a more flexible and versatile type of energy than any other renewable source, for it can be generated 

when and where it is needed and in different forms, such as biomass for energy in combustion, for syngas 

production, biogas for production electricity or biomethane for gas grid injection or even biofuels for the transport 

sector. In summary, biomass can make a significant contribution to reduce the EU's dependence on hydrocarbon 

imports and a hurdle to any possible energy supply crisis. 

Giuliano Grassi  Secretary General European Biomass Industry Association 
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INTRODUÇÃO. Nos últimos anos, a nossa produção de energia envolve a queima de combustíveis 

fósseis. Como uma consequência temos um aumento crescente nas emissões de CO2. É consenso 

mundial de que os recursos de combustíveis fósseis estão sendo limitados.  

Numerosas iniciativas envolvem uma reestruturação da rede de energia e a redução da 

dependência de combustíveis fósseis. Os combustíveis renováveis podem substituir o papel dos 

combustíveis fósseis na produção e geração de energia. 

O potencial da biomassa mundial pode ser suficiente para atender a demanda de energia global 

em 2050. Não há problemas técnicos na mudança da matriz energética dos combustíveis fósseis 

para biomassa.  Na última década, o número de países que exploram biomassa para o 

fornecimento de energia tem aumentado e o uso mundial de biomassa para energia dobrou nos 

últimos 40 anos. O potencial futuro para a energia da biomassa depende da disponibilidade de 

terra.  Atualmente, a quantidade de terra dedicada ao cultivo de biomassa energética é de apenas 

25 milhões de hectares ou 0,19% da área terrestre 

                          BIOMASSA E BIOENERGIA  
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ENERGIA. O mundo enfrenta atualmente uma dupla ameaça no sector da energia, a inexistência de 

uma oferta segura e adequada de energia a preços acessíveis e os danos infringidos ao ambiente, 

pelo excessivo consumo de energia. A ascensão rápida dos preços da energia e os recentes 

eventos geopolíticos servem para lembrar a importância que a energia a preços acessíveis tem 

para o crescimento econômico e o desenvolvimento humano, bem como a vulnerabilidade do 

sistema energético global às crises da oferta. 

A proteção das fontes de energia encontra-se no topo da agenda política internacional. A 

conciliação dos objetivos da segurança energética e da proteção ambiental exige uma intervenção 

forte e coordenada por parte dos estados, juntamente com o apoio da sociedade. 

O atual modelo energético mundial baseia-se fundamentalmente na utilização de combustíveis 

fósseis, o que se deve ao domínio tecnológico promovido por países desenvolvidos, em grande 

parte localizados no hemisfério norte, onde há escassez de recursos naturais de caráter renovável. 

O padrão de oferta de energia é acompanhado pela ameaça de danos graves e irreversíveis ao 

meio ambiente.  

A produção de energia e a sua utilização representam cerca de 80% do total das emissões de 

gases com efeito de estufa, que estão na origem das alterações climáticas e de grande parte da 

poluição atmosférica. 

A Agência Internacional da Energia (AIE) calcula que a procura global de petróleo aumentará 41%, 

até 2030. As projeções da Agência Internacional de Energia apontam que a demanda global de 

energia será de 16,5 bilhões de tep em 2030, permanecendo-se o cenário atual de políticas de 

energia.  Em uma perspectiva de controle das emissões de GEEs, toma-se como referencial a 

estabilização da concentração de CO2 atmosférico em 450 ppm, a base energética renovável 

passaria para 33% da oferta mundial de energia, em 2030. As energias renováveis poderão 

satisfazer 80% das necessidades globais em 2050 se forem mais desenvolvidas, de acordo com o 

relatório 164 do IPCC.  

Como as perspectivas atuais e futuras apontam para o esgotamento das fontes de energia não 

renováveis, ou seja para uma crise energética, e para a necessidade de atenuar a crise ambiental, 

resultante da sua excessiva utilização, torna-se urgente o aproveitamento mais eficaz e eficiente 

das fontes de energia renováveis. E a biomassa, combinada ao uso racional e eficiente de energia, 

será capaz de suprir metade da demanda energética global até 2050. 
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SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA. O desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado se a 

atividade econômica, o meio ambiente e o bem-estar evoluírem de forma harmoniosa: 

 

O alcance do desenvolvimento sustentável, a nível energético, requer a implementação de três 

estratégias complementares: 

• Intensificação da eficiência energética e da cogeração; 

• Aumento da utilização das energias renováveis; 

• Fixação de CO2. 
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Enquanto a primeira estratégia procura atenuar o crescimento da procura de energia, a segunda 

tem como objetivo dar resposta à satisfação da procura, utilizando de forma crescente recursos 

renováveis. Estas estratégias têm como objetivo principal minimizar os impactos ambientais da 

produção de energia.  

O desenvolvimento sustentável vem emergindo como um novo paradigma de desenvolvimento, 

integrando crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental como elementos 

de desenvolvimento de longo prazo interdependentes e que se suportam mutuamente. E através 

de uma prática empresarial sustentável, percebe-se a possibilidade de mudança de valores e de 

orientação em seus sistemas operacionais, em empresas engajadas à essa ideia, com vistas à 

preservação do meio ambiente.  

A sustentabilidade social envolve a criação de um processo de desenvolvimento sustentado para o 

empresário que utiliza resíduos florestais potencializados e gera uma nova fonte de recursos e o 

aumento na distribuição de renda e de bens.  

A sustentabilidade econômica é alcançada através do gerenciamento e alocação mais eficiente 

dos recursos e por um fluxo constante de investimentos na compra dos resíduos florestais e no 

aumento do processo produtivo 

A sustentabilidade ecológica é alcançada através do aumento da capacidade de utilização dos 

recursos naturais como os resíduos florestais, na limitação do consumo de combustíveis fósseis, 

pela redução da geração de resíduos e de poluição, através da conservação de energia, de 

recursos e da reciclagem. 

A sustentabilidade espacial é dirigida para a obtenção de uma configuração na região mais 

equilibrada e uma melhor distribuição das atividades econômicas. 

A sustentabilidade cultural inclui a procura por raízes endógenas de processos de modernização e 

de sistemas florestais integrados, que facilitem a geração de soluções específicas para a região, o 

ecossistema e a cultura. 

As crises energéticas motivaram a economia mundial a aumentar a eficiência energética, tendo 

sido obtidos nas últimas décadas ganhos elevados de eficiência.  

Como complemento ao incremento da eficiência energética, surge a produção de energia com base 

na cogeração pelo uso da biomassa, uma técnica que permite utilizar um processo único para 

produção de energia térmica e de eletricidade. 
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MERCADO ENERGÉTICO.  Num verdadeiro mercado da energia é essencial atingir três objetivos 

energéticos: 

- Competitividade: um mercado competitivo diminuirá os custos para os cidadãos e para as 

empresas e incentivará a eficiência energética e o investimento. 

- Sustentabilidade: um mercado competitivo é vital para permitir que a aplicação efetiva de 

instrumentos econômicos, como o mecanismo de comércio de emissões, funcione corretamente. 

Além disso, os operadores de redes de transporte devem ter interesse em promover conexões 

graças à produção sustentável, produção combinada de calor e eletricidade e microgeração, 

incentivando a inovação e encorajando as pequenas empresas e os indivíduos a considerar a 

possibilidade de aprovisionamento não convencional. 

- Segurança do aprovisionamento: um mercado interno da energia que funcione eficazmente e seja 

competitivo pode trazer grandes vantagens em termos de segurança do aprovisionamento e 

normas elevadas de serviço público. Com incentivos reais para que as empresas invistam em 

novas infra-estruturas, capacidades de interconexão e novas capacidades de geração, podem 

evitar-se cortes totais de eletricidade e aumentos desnecessários dos preços. 
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BIOMASSA. A biomassa pode-se definir como a fração biodegradável de produtos, resíduos ou 

detritos de origem biológica provenientes da agricultura, incluindo substâncias de origem animal e 

vegetal, da exploração florestal e de industrias afins como indústria de processamento da madeira, 

bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. 

No Congresso Internacional da ACORE Associação dos Estados Unidos de Energia Renovável 

definiu-se o conceito de biomassa que traduzimos a aplicamos a nossa realidade nacional. 

Biomassa é qualquer material orgânico, incluindo:  Matéria-prima do processo de desbaste 

(resíduos) florestal onde: (I) são subprodutos do processo florestal (madeira, celulose), industrial ou 

agrícola e (II) são colhidos de acordo com as leis de manejo florestal.  (III) materiais residuais, 

incluindo: (A) resíduos de culturas; (B) outros materiais vegetativos e óleos minerais (incluindo 

resíduos de madeira); (C) de resíduos animais e subprodutos (incluindo as gorduras, óleos, graxas 

e estrume de animais);  e  (D) a fração de materiais biogênicos, incluindo todos os resíduos 

segregados, resíduos alimentares, resíduos de jardim e de águas residuais biosólidos estação de 

tratamento;  ou  (IIII) materiais vegetais, incluindo  (A) 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).  

Segundo a Diretiva 2001/77/EC, relativa à promoção da eletricidade produzida a partir de fontes 

de energia renováveis, biomassa representa: “a fração biodegradável de produtos e resíduos da 

agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), floresta e indústrias conexas, bem como a 

fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos”. 

Biomassa tem sido uma importante fonte de energia para a humanidade.   Hoje, a percepção da 

biomassa está mudando e isso está sendo reconhecido como um valioso combustível moderno, 

que pode proporcionar uma energia renovável na geração de energia.   O Relatório Especial sobre 

os Cenários de Emissões do Painel para a Mudança Climática (IPCC) estima que o maior potencial 

em energia renovável, a médio prazo (2025), seja proveniente do desenvolvimento de biomassa 

moderna (70 a 140 EJ), seguido pela energia solar (16-22 EJ) e a eólica (7-10 EJ).  
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CONCEITO DE BIOMASSA. A O conceito de biomassa moderna incorpora tanto a madeira, sob a 

forma de biomassa residual, Wood chips, briquetes e pellets. Ao longo prazo, a contribuição de 

energias renováveis é estimada em 1.300 EJ/ano, metade do que será obtido diretamente da 

energia solar (2.600 EJ/ano). 

A biomassa constitui uma fonte renovável de produção energética para a produção de eletricidade, 

calor ou combustível, sendo muito variado o leque de produtos utilizáveis para este fim, oriundos 

em larga medida da atividade agrícola, silvícola, industriais: produtos e subprodutos da floresta, 

resíduos da indústria da madeira, culturas e resíduos de culturas agrícolas, efluentes domésticos e 

de instalações de agropecuária, efluentes e resíduos de indústrias agroalimentares ou indústrias 

de transformação de frutos secos e resíduos sólidos urbanos. A utilização da biomassa apresenta 

um conjunto importante de vantagens de natureza tão diversa como a redução da emissão de 

gases com efeito de estufa, o aumento da diversidade de oferta de energia, a produção de energia 

sustentável a longo prazo, a criação de oportunidades de emprego, o desenvolvimento econômico 

local e a diminuição das importações de combustíveis convencionais. 

 

O conceito de biomassa engloba todos os produtos derivados de: 

• Resíduos provenientes da atividade agrícola, nomeadamente de podas de arvores, da produção 

de culturas energéticas temporárias, bem como material similar proveniente da manutenção de 

jardins; 

• Resíduos provenientes da silvicultura e dos desperdícios da atividade florestal; 

• Resíduos provenientes da agroindústria como os resíduos do setor sucroenergético como a palha 

e o bagaço da cana-de-açúcar;  

• Resíduos da indústria de transformação da madeira, com exceção daqueles que possam conter 

compostos orgânicos halogenados (movelaria e mdf) ou metais pesados resultantes de tratamento 

com conservantes ou revestimento, incluindo, em especial, resíduos de madeira provenientes de 

obras de construção e demolição. 

• Resíduos fibrosos provenientes da produção de celulose e de papel se forem co-incinerados no 

local de produção e o calor gerado for recuperado; 
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A biomassa, quando utilizada para fins energéticos, é classificada em três categorias: florestal, 

agrícola e rejeitos urbanos, onde, na biomassa energética agrícola, estão incluídos as culturas 

agroenergéticas e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da 

produção animal.  

O potencial energético de cada um desses grupos depende tanto da matéria-prima utilizada quanto 

da tecnologia utilizada no processamento para obtê-los.  
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TECNOLOGIAS DE CONVERSAO DA BIOMASSA. 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 consequentemente são 

transformados em energia térmica, mecânica ou elétrica. Após a conversão física, físico-química e 

biológica, pode-se obter biocombustíveis sólidos, líquido e gasosos.  

 

 

Biocombustíveis líquidos. 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. 
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Biocombustíveis gasosos. 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. 

Biocombustíveis sólidos. 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. 

Combustão. Consiste na queima completa da biomassa, a temperaturas na ordem dos 800 a 1000 

°C, utilizando para o efeito vários equipamentos, como fogões, fornalha, caldeiras, turbinas a vapor 

ou turbo geradores.  A combustão e realizada com excesso de ar atmosférico, e dela resulta calor, 

vapor de água, cinzas e emissões gasosas. Combustão é a transformação da energia química dos 

combustíveis em calor, por meio das reações dos elementos constituintes com o oxigênio 

fornecido. Para fins energéticos, a combustão direta ocorre essencialmente em fogões (cocção de 

alimentos), fornos (metalurgia, por exemplo) e caldeiras (por exemplo). Embora muito prático e, às 

vezes, conveniente, o processo de combustão direta é normalmente muito ineficiente. Outro 

problema da combustão direta é a alta umidade (20% ou mais no caso da lenha) e a baixa 

densidade energética do combustível (lenha, palha, resíduos etc.), o que dificulta o seu 

armazenamento e transporte. 

Co-combustão. Refere-se a um processo de combustão conjunta de diferentes combustíveis no 

mesmo equipamento. Este processo e muito usado nas centrais térmicas a carvão (Europa e 

estados unidos) de modo a reduzir as emissões gasosas, de CO2, NOx e SO2, sem necessidade de 

grandes investimentos. 

Gaseificação.  Gaseificação é um processo de conversão de combustíveis sólidos em gasosos, por 

meio de reações termoquímicas, envolvendo vapor quente e ar, ou oxigênio, em quantidades 

inferiores à estequiométrica (mínimo teórico para a combustão). Permite a obtenção de uma 

mistura de gases, como CH4, CO, CO2 e H2, entre outros, através da combustão incompleta da 

biomassa, com quantidades de ar abaixo das do equilíbrio estequiométrico e a temperaturas na 

ordem, dos 800-900 °C. Nos processos mais simples, o gás resultante contém cerca de 30% de 

nitrogênio e 20% de CO2, o que significa um combustível de baixo conteúdo energético (cerca de 

900 kcal/m3) e impróprio para certos fins. Contudo, as vantagens da eliminação de poluentes 

tende a compensar o processo, de modo que o combustível resultante pode ser de grande 

importância para uso local. 

Pirólise ou carbonização.  A pirólise ou carbonização é o mais simples e mais antigo processo de 

conversão de um combustível (normalmente lenha) em outro de melhor qualidade e conteúdo 

energético (carvão, essencialmente). O processo consiste em aquecer o material original 

(normalmente entre 300°C e 500°C), na “quase ausência” de ar, até que o material volátil seja 

retirado.  
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O principal produto final (carvão) tem uma densidade energética duas vezes maior que aquela do 

material de origem e queima em temperaturas muito mais elevadas. Além de gás combustível, a 

pirólise produz alcatrão e ácido pirolenhoso. Nos processos de pirólise rápida, sob temperaturas 

entre 800°C e 900°C, cerca de 60% do material se transforma num gás rico em hidrogênio e 

monóxido de carbono, o que a torna uma tecnologia competitiva com a gaseificação.  

Liquefação.  A transformação da biomassa, ou outras fontes fósseis de carbono, em produtos 

majoritariamente líquidos recebe o nome de liquefação. A liquefação pode ser direta ou indireta. 

Esta última consiste em produzir gás de síntese, CO + H2, por gaseificação e, com catalisador, 

transformá-lo em metanol ou hidrocarboneto. Já o processo direto se dá em atmosfera redutora de 

hidrogênio ou mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, sendo, portanto, uma forma de 

pirólise. Baseia-se na hidrogenação da biomassa misturada com um solvente, na presença de um 

catalisador a temperaturas moderadas e elevadas pressões. 

Cogeração. O processo de cogeração é a geração simultânea de energia térmica e mecânica, a 

partir de uma mesma fonte primária de energia. As formas de energia útil mais frequente são a 

energia mecânica (movimentar máquinas, equipamentos e turbinas de geração de energia elétrica) 

e a térmica (geração de vapor, frio ou calor). A energia mecânica pode ser utilizada na forma de 

trabalho, por exemplo, no acionamento das moendas em usinas sucroalcooleiras, ou transformada 

em energia elétrica através de geradores de eletricidades. A energia térmica é utilizada neste setor 

como calor para processos em geral. 

 

Hidrólise. Hidrólise é a “quebra” da biomassa lignocelulósica, que é composta por polissacarídeos 

em açúcares menores para eventual fermentação e produção de etanol. Os processos de 

conversão do material lignocelulósico em etanol são diferenciados principalmente quanto aos 

métodos de hidrólise e fermentação, estágios esses que estão menos amadurecidos 

tecnologicamente. Os processos de hidrólise podem ser divididos em duas categorias: aqueles que 

usam os ácidos minerais (diluído ou concentrado), como por exemplo o ácido sulfúrico, e os que 

usam enzimas.   
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PRINCIPAIS TIPOS 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. 

FONTE DE 

BIOMASSA  

                TIPO                             EXEMPLO A SER EXPLORADO  

SILVICULTURA    FLORESTAL  Plantações de curta rotação como o Eucalipto Clonado 

SUBPRODUTOS FLORESTAL  Wood Chips e Biomassa (Costaneiras, Raízes, Galhos, Cascas) e do 

Desperdício do Processo de Extração Florestal  

AGRICULTURA  PLANTAÇÕES ENERGÉTICAS  Capim Elefante  e Sorgo  

CULTURAS  

ENERGÉTICAS 

RESIDUAL  

Resíduos do Processo Energético – Colza e Girassol  

Resíduos de Produção de Açúcar, Álcool e Etanol como a palha e bagaço  

Resíduos na Produção do Etanol de Amido como o Trigo ou Milho.  

RESÍDUOS AGRÍCOLAS  Poda de Árvore de Fruto e Resíduos da Agricultura 

RESÍDUOS ANIMAIS  Resíduos de Animais como esterco seco e molhado  

INDÚSTRIA  RESÍDUOS  

INDUSTRIAIS  

Resíduos da Industrialização dos Painéis de Madeira Reconstituída como 

Compensados, Chapa de Fibra, Aglomerado, MDF e OSB e do Processo 

Industrial de Madeira Serrada como a serragem e pó-de-maravalha e Resíduos 

da Indústria de Móveis   

Resíduos Vegetais Fibrosos da Indústria de Papel  

DESPERDÍCIO    RESÍDUOS EM GERAL  Resíduos de Parques e Jardins como as podas de árvores  

RESÍDUOS  

CONTAMINADOS  

Resíduos de Madeira em Demolição e Construção Civil  

Fração Orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos  

Resíduos Biodegradáveis em Aterro  

O Lodo de esgoto  
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Entre as fontes para produção de energia, a biomassa apresenta um grande potencial de 

crescimento nos próximos anos, de acordo com os estudos de planejamento do Ministério de 

Minas e Energia (MME). Ela é considerada como uma alternativa viável para a diversificação da 

matriz energética do país, em substituição aos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, por 

exemplo (PORTAL BRASIL, 2011). 

 

 

 

Em relação à biomassa, particularmente, há uma grande variedade de recursos energéticos, desde 

culturas nativas até resíduos de diversos tipos. No entanto, a pouca informação a respeito do 

potencial energético desses resíduos limita o seu efetivo aproveitamento (BRASIL-ANEEL, 2002). 

Segundo a pesquisa realizada pela IEA Bioenergy Task 40 - divisão especializada em bioenergia da 

Agência Internacional de Energia - aponta que o Brasil é o país que mais utiliza biomassa na 

produção de energia, sendo16% do uso mundial no setor.  

Em seguida estão os EUA (9%) e Alemanha (7%). Conforme material publicado, os 15 países do 

topo dessa lista representam 65% do uso global de biomassa na matriz energética. Atualmente, a 

biomassa representa cerca de 10% da produção de energia global.  
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BIOMASSA DE ORIGEM FLORESTAL. A biomassa energética florestal é definida como produtos e 

subprodutos dos recursos florestais que incluem basicamente biomassa lenhosa, produzida de 

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

desflorestamento de floresta nativa para abertura de áreas para agropecuária, ou ainda originada 

em atividades que processam ou utilizam a madeira para fins não energéticos, destacando-se a 

indústria de papel e celulose, moveleira, serrarias.  

O conteúdo energético desta classe de biomassa está associado à celulose e lignina contidas na 

matéria e ao baixo teor de umidade. Seu aproveitamento no uso final energético se realiza, 

principalmente, através das rotas tecnológicas de transformação termoquímica mais simples, como 

combustão direta e carbonização, mas rotas mais complexas também são empregadas para a 

produção de combustíveis líquidos e gasosos, como metanol, etanol, gases de síntese, licor negro 

(um subproduto da indústria de celulose). 

 

As características da biomassa influenciam de forma decisiva o seu comportamento nos sistemas 

de queima. Para garantir a melhor eficiência energética e obter um mercado de biomassa florestal 

transparente, a definição de qualidade é deveras importante. 

Em seguida apresentam-se os vários tipos de biomassa atualmente comercializados e suas 

características básicas.  
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Biomassa Florestal Residual (BFR) - casca de pinus e eucalipto e biomassa de resíduos florestais 

diversos proveniente de limpezas da floresta, ou de espaços verdes, bem como resíduos de 

primeiro processamento.  

Biomassa de Exploração Florestal (BEF) - biomassa triturada de copas de pinus e eucalipto, 

proveniente de exploração da floresta, de cortes finais, podas e desbastes. 

Biomassa Lenhosa (BL) - biomassa de lenha e costaneiras de pinus e eucalipto, proveniente de 

exploração da floresta em cortes finais.  

 

BIOMASSA FLORESTAL COMO COMBUSTÍVEL ENERGÉTICO. A Biomassa Florestal é o material 

florestal resultante das operações silvícolas de condução dos povoamentos, cortes finais ou cortes 

fitossanitários (ramos, bicadas, árvores pequenas, etc.) e resíduos de unidades de transformação 

de madeira. 

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, seleção de toiças, desbastes, cortes fitossanitários, controle de 

vegetação espontânea, bem como, cortes finais ou cortes intermédios, lenhas de podas e 

desramações e material vegetal proveniente de culturas energéticas, lenhosas ou herbáceas, 

instalados em terrenos florestais; 

b) Biomassa florestal secundária, é a matéria orgânica residual, composta por costaneiras, 

serragens, licores negros, recortes, biomassa que é gerada nos processos da indústria de 

transformação de madeiras, tal como as serrarias, fábricas de celulose, compensados e mdf, 

movelaria e indústrias de mobiliário, bem como, restos de madeiras oriundos de outras atividades 

industriais como paletes, embalagens e resíduos urbanos de demolições. 

Os principais componentes da biomassa incluem: celulose, hemi-celuloses e lignina, perfazendo 

99% do seu peso.  De um modo geral considera-se que metade do peso de uma árvore é 

aproximadamente água, variando sensivelmente com tipo de tecido e estado de crescimento. A 

outra metade é composta por matéria seca, da qual 85% são materiais voláteis, 14,5% de carbono 

e 0,5% de cinzas. Devido ao fato de ser essencialmente constituída por hidratos de carbono, a 

biomassa tem muito mais oxigênio que os combustíveis fósseis convencionais, incluindo o carvão, 

correspondendo a cerca de 30 a 45% da matéria seca. 

No entanto, tal como nos combustíveis fósseis, o principal constituinte é o carbono, cerca de 30 a 

60% da matéria seca, seguido do oxigênio. O hidrogênio é o terceiro maior componente, com cerca 

de 5 a 6% da matéria seca. O enxofre e cloro encontram-se em quantidades normalmente 

inferiores a 1% da matéria seca, sendo no entanto responsáveis pela formação de emissões 

poluentes. 
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As propriedades físicas mais relevantes dos combustíveis derivados de biomassa são o teor de 

umidade, poder calorífico superior (PCS) e inferior (PCI), teor em cinzas, densidade, porosidade, 

granulometria e forma do material, que dependem intrinsecamente da matéria-prima de origem, 

bem como, de outros métodos de preparação e pré-tratamento do combustível. 

A análise elementar determina os parâmetros com maior influência no comportamento de 

determinado material combustível, (teores de C, H, O, N, S, F, Cl, Na e K), encontrando-se, para 

biomassa de diferentes origens, valores consideravelmente distintos para estas variáveis. 

De um modo geral, a biomassa face aos combustíveis fósseis (ex: carvão), caracteriza-se por 

apresentar maiores teores em umidade, menor teor de cinzas, menor poder calorífico, menos 

carbono e mais oxigénio, maiores teores em sílica e potássio, menos alumínio e ferro, menor 

densidade e fiabilidade, menores teores em enxofre e, em alguns combustíveis derivados de 

biomassa, teores superiores em cloro. 

Apesar da heterogeneidade associada aos diferentes tipos de biomassa, da sua composição típica 

infere-se, numa primeira análise, que: a combustão da biomassa necessita de menor quantidade 

de ar; a utilização de biomassa com elevados teores em umidade (dependente dos respectivos 

processos de armazenamento e pré-tratamento) e/ou cinzas, num reator de combustão, pode 

conduzir a problemas relacionados com a ignição do combustível e a eficiência da combustão; as 

características das cinzas de biomassa (ponto de fusão, percentagem de potássio) podem conduzir 

à formação de depósitos e incrustações no interior da câmara de combustão; o menor poder 

calorífico da biomassa, resultante de maiores teores em umidade e oxigênio, pode conduzir a 

problemas relacionados com a estabilização da chama; o cloro presente em alguns tipos de 

biomassa pode funcionar como percursor de problemas operacionais associados à corrosão e à 

potencial formação de dioxinas e furanos (Araújo, 2008). 
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RESÍDUOS FLORESTAIS. O conceito de resíduo florestal é estabelecido convencionalmente como 

todo e qualquer material resultante da colheita ou do processamento da madeira e/ou de outros 

recursos florestais que permanece sem utilização definida ao longo do processo, por limitações 

tecnológicas ou de mercados, sendo descartado durante a produção. Quanto à origem, pode ser 

classificado em: resíduo da extração florestal, resíduo do processamento mecânico da madeira, 

resíduo do processo industrial em laminação, compensado e mdf e resíduo da produção de 

celulose e papel. 

Os resíduos florestais devem ser caracterizados com o objetivo de permitir a classificação do 

mesmo e embasar o processo de tomada de decisão em relação ao seu gerenciamento e para 

estimar o seu potencial. Os resíduos resultantes das operações de colheita florestal geralmente 

são deixados na floresta por não possuírem aproveitamento, como galhos e ramos, parte superior 

da árvore, partes quebradas da árvore, toras que não atingiram dimensões mínimas de uso ou de 

valor comercial insuficiente que justifique a sua remoção. 

A Portaria Normativa 302/84 do IBDF (atualmente IBAMA) conceituou resíduos florestais como 

sobras de material, que não é o objeto prioritário da atividade, resultante da alteração sofrida pela 

matéria-prima florestal quando submetida à ação exterior através de processos mecânicos, físicos 

e/ou químicos. 

Basicamente, os resíduos florestais podem ser classificados em resíduos do manejo florestal e 

tratos silviculturais (referentes a desbastes e desramas), resíduos da colheita florestal (galhos, 

topos, folhas, tocos, casca e outros resíduos) e resíduos do beneficiamento da madeira (gerados 

na indústria de base florestal, como cascas, resíduos de serrarias e indústrias de chapas de 

madeira, licor-negro).No que tange aos resíduos florestais podemos considerar todos os materiais 

orgânicos que sobram na floresta após a colheita como os resíduos lenhosos - sobras de madeira, 

com ou sem casca, os galhos grossos e finos, as folhas, os tocos, as raízes, a serapilheira e o 

descarte (tora com defeitos).Os resíduos florestais, obtidos a partir de um manejo correto dos 

projetos de reflorestamento, pode incrementar a produtividade energética futura das florestas. 

Woods & Hall estimam em 35 EJ/ano (10GW) o potencial energético dos resíduos da extração 

florestal, no mundo.  

Os métodos para caracterização dos resíduos são definidos em função do objetivo dessa 

caracterização Pode-se, então caracterizar o resíduo em função de sua origem, de seu tipo, de 

seus fatores geradores, de sua quantidade, de sua composição/periculosidade, de suas 

características físicas, de sua sazonalidade, de sua dispersão espacial e de suas formas de 

manejo.  Os resíduos da colheita florestal podem ser compostos por galhos, copa, casca, raiz, 

árvores mortas, árvores abatidas acidentalmente, cepas, cipós, outras espécies não arbóreas 

danificadas e/ou abandonadas.  

Os resíduos são gerados ao longo de toda a cadeia produtiva. A quantidade e os tipos gerados 

variam com as características da floresta, da espécie, da natureza da matéria-prima, do produto, 

do grau de processamento, da eficiência do processo de transformação, tipos de máquinas 

empregadas ela indústria, número de operações do processamento, qualificação da mão-de-obra 

com as exigências do mercado.  
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A geração de resíduos florestais e agrícolas no Brasil tem mostrado valores significativos, devendo-

se considerar a utilização cadeia produtiva (fonte de energia), pois esses não representam apenas 

um problema econômico (desperdício) mas também um sério problema ambiental. As serrarias 

geram aproximadamente 23 milhões de toneladas de resíduos ao ano, o que equivale a 36 

estádios do Maracanã, no Rio de Janeiro (SOUZA, 1997). 

Na Noruega, cerca de 900.000 m3 de resíduos sólidos de serraria, de variados tamanhos, são 

utilizados anualmente como matéria-prima na indústria, sendo 90%consumidos pela indústria de 

celulose (SKJELMERUD, 1972). As florestas norueguesas são formadas basicamente de duas 

espécies de coníferas, com rotação de cerca de 80 anos. Portanto a utilização de resíduos em 

indústrias norueguesas é favorecida por utilizar duas espécies arbóreas e é imprescindível a sua 

utilização, já que as florestas possuem um ciclo de rotação muito longo. 

A valorização e a minimização de resíduos são estratégias dos modelos de gestão baseados no 

conceito de “Produção Mais Limpa”, que busca a maior sustentabilidade nos sistemas produtivos, 

através da redução no consumo de energia, do uso racional dos recursos e da redução dos 

impactos ambientais negativos. A produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia 

ambiental preventiva e integrada, empregada nos processos, nos produtos e nos serviços para 

aumentar a “eco eficiência” e reduzir os riscos para os seres humanos e para o meio ambiente.  

Poder calorífico. O poder calorífico define-se como a quantidade de energia na forma de calor 

liberada pela combustão de uma unidade de massa da madeira. No Sistema Internacional o poder 

calorífico é expresso em joules por grama ou quilo joules por quilo, mas pode ser expresso em 

calorias por grama ou quilocalorias por quilograma. O poder calorífico divide-se em superior e 

inferior. O poder calorífico superior é aquele em que a combustão se efetua a volume constante e 

no qual a água formada durante a combustão é condensada e o calor que é derivado desta 

condensação é recuperado. O poder calorífico inferior é a energia efetivamente disponível por 

unidade de massa de combustível após deduzir as perdas com a evaporação da água. 

Teor de umidade É importante que o teor de umidade da madeira a ser usada como combustível 

seja reduzido, diminuindo assim o manejo e o custo de transporte, agregando valor ao combustível.  

O conteúdo de umidade máximo que uma madeira pode ser queimada no forno está em torno de 

65% a 70% em base úmida. Por existir essa umidade, é inevitável que ocorra uma perda de calor 

nos gases de combustão em forma de vapor de água, já que a umidade da madeira evapora e 

absorve energia em combustão. A quantidade máxima de água que a madeira pode conter para 

entrar em combustão tem sido calculada em aproximadamente 65% na base úmida (o resto 

corresponde ao material sólido). Desta forma, madeira muito úmida, com teor de umidade acima 

deste limite, necessita calorias de origem externa para secar e entrar em combustão. Quanto maior 

o conteúdo de umidade da madeira, menor é o seu poder de combustão, devido ao processo de 

evaporação da umidade, o qual absorve energia em combustão. 

Constituição química. Considera que a estrutura física não é um importante parâmetro na 

determinação do valor energético das madeiras, mas a composição química é de crítica 

importância.  
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A variação na composição química, dimensões, forma e arranjo dos elementos anatômicos e a 

ocorrência de extrativos acarretam uma diferenciação nas características energéticas de várias 

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

mesmo contêm menos oxigênio que os polissacarídeos presentes na holocelulose (celulose e 

hemicelulose). A quantidade de carbono fixo, fornecida pela unidade de madeira enfornada é 

função da porcentagem de lignina da madeira.  

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

métodos que se apoiam na massa específica básica, são os que mais satisfatoriamente mede a 

quantidade de substância madeira por unidade de volume. Não há correlação entre densidade 

básica e o poder calorífico. Entretanto, em relação ao volume de madeira a ser queimada a 

densidade está positivamente relacionada com o conteúdo calórico da madeira, estimulando o 

interesse de madeiras pesadas para a queima. 

No estudo Gestão Ecoeficiente dos Resíduos Florestais do Professor Celso Foelkel temos uma série 

de conceitos que aplicamos para a quantificação das perdas e dos desperdícios na fase da 

extração florestal da madeira. Por resíduos florestais lenhosos estamos nos referindo apenas e tão 

somente à madeira residual aproveitável que sobra no campo após a colheita florestal. Por razões 

diversas, a colheita não é total, sempre há madeira útil que acaba se perdendo. Como a floresta foi 

plantada para produzir madeira, se perdemos alguma, estamos reduzindo nossa eficiência em 

aproveitar os bens gerados pela floresta.   
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A madeira perdida na colheita florestal pode estar na forma de: 

• Tocos altos das árvores colhidas; 

• Galhos grossos das copas das árvores colhidas; 

• Ponteiros de fuste abaixo de um dado diâmetro pré-estabelecido para o destope; 

• Árvores finas descartadas pelo operador da máquina de colheita; 

• Toras perdidas, esquecidas ou largadas inadvertidamente no campo; 

• Serragem gerada no abate da árvore e secionamento das toras. 

A quantidade de resíduos lenhosos que permanece no campo depende de uma série de causas 

associadas à qualidade da floresta, homogeneidade das árvores, limite mínimo pré-estabelecido 

para o secionamento das toras para uso industrial, equipamentos disponíveis para a colheita, 

cuidados e qualificação dos operadores florestais, e gestão que se pretende adotar na coleta e 

utilização dos resíduos lenhosos.  

As perdas de madeira na colheita da floresta plantada podem ser significativas. Além dos resíduos, 

há perdas de madeira durante as operações da colheita, que giram em torno de 8 e 10% (FAO).  

A quantidade de madeira utilizável perdida está presente em todas as fases da colheita florestal, 

desde o corte, a extração e o transporte, e este material representa uma significante parte do total 

removido de uma floresta. 

São as seguintes as principais formas de se perder madeira na colheita florestal: 

Toco alto. Quando o operador da motosserra ou da colheitadeira florestal corta a árvore, ele deixa 

no campo uma cepa ou toco.  Podemos perder entre 0,5 de madeira no campo, se o corte para o 

abate da árvore for mais alto do que o necessário. 

Tocos altíssimo podem significar perdas de 3 a5% do volume das árvores assim abatidas. 

No secionamento das toras devido aos rotores ou às lâminas de corte (serras). As máquinas 

modernas de colheita possuem dispositivos de corte que variam de 0,8 até 3 cm, conforme seu 

desenho e conceito de operação. As motosserras possuem largura de lâmina de corte de cerca de 

0,9 cm.  

Quando secionamos a árvore em toras, a cada passe do equipamento de corte, perdemos essa 

largura média de madeira que se transforma em serragem e cai ao solo. Quanto mais curtas as 

toras, mais cortes serão necessários. Gastamos mais energia e perdemos mais madeira como 

serragem. São cerca de 0,45% da árvore que se perde somente com essa operação.   

Só para se cortar as árvores e as secionar em toras, estaremos perdendo 0,2% ou mais do volume 

de madeira do povoamento. Se o povoamento estiver rendendo 300 m³/hectare no corte, só nessa 

operação perderemos 0,6 m³ de madeira.  
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Somando mais outros 0,5 deixados no toco alto, já termos um rendimento de 1,1m³ a menos na 

produtividade da floresta. 

No descascamento feito no campo. A operação de descascamento feita no campo é violenta e 

brutal. Sempre teremos árvores que não resistem e se quebram. Além disso, sempre na raspagem 

da árvore para se retirar a casca se raspa um pouco de madeira junto. Os resíduos do 

descascamento acumulam-se na unidade de extração gerando um passivo ambiental. Essas 

perdas somadas já foram computadas em alguns experimentos correspondem a 0,1 a 0,15% da 

madeira total. 

 

Nos ponteiros, galhos grossos e árvores finas deixadas após a colheita. Esses valores 

correspondem a 2 a 8% do volume sólido total da madeira comercial do povoamento. Essa ampla 

faixa varia em função da qualidade da floresta, das especificações do diâmetro mínimo a colher, do 

equipamento usado na colheita e das habilidades e cuidados dos operadores das máquinas.  

Mesmo com cuidadosa catação manual dos resíduos de madeira, ainda permanece como resíduo 

na floresta algo como 0,5 a 1,5% de madeira potencialmente aproveitável para lenha ou biomassa 

energética. De qualquer forma, a retirada de ponteiros, galhos grossos e torrentes é uma maneira 

ecoeficiente de se usar bem a floresta plantada 
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Como resíduos florestais Foelkel (2007), considera todo material florestal orgânico resultante da 

colheita, como sobras de madeira, galhos, parte de cima do fuste isenta de galhos, e ainda 

materiais deixados em campo como, tocos altos das árvores colhidas, galhos grossos das copas 

das árvores, árvores finas descartadas, toras perdidas, esquecidas ou largadas no campo e ainda 

serragem gerada no abate da árvore e corte das toras.  

No intuído de dimensionar os resíduos gerados fez-se esta estimativa, chegando a valores 

próximos aos encontrados em campo e mencionados em literatura. 

Para estimar os resíduos gerados durante a colheita foram utilizados artigos científicos, tabelas, 

livros e boletins técnicos além de dados de levantamento referentes às áreas cultivadas. Utilizando 

dados de Foelkel (2007), estimou-se a quantidade de resíduo gerado para 1 ha (aproximadamente 

200 m3 de madeira produzida) e população de 1666,5 árvores, com cerca de 0,12 m3 cada.  

Considerando os seguintes parâmetros: madeira inutilizada remanescente no campo como toco 

após o corte, madeira perdida durante o corte em forma de serragem e ainda perda por ponteiros, 

galhos e árvores finas, foi possível calcular as perdas para 1 ha e extrapolar o valor encontrado 

para a área de plantio total no Estado do Pará. 

Como expressar então a percentagem de resíduos? Do total da área plantada (no caso a conversão 

de toras comercializadas) no Estado do Pará (área florestal dividindo pelo fator gerador de resíduos 

de 16 m3 por alqueire). 

Utilizando os valores envolvendo a altura da árvore x altura do toco, tem-se em 200 m3 de madeira 

(com de 25 m de altura) produzida por ha, aproximadamente 0,408 m3/ha deixados no campo em 

forma de toco após a colheita. Cerca de 0,108 m3/ha constituem resíduos proveniente da colheita 

florestal, na forma de serragem gerada durante o corte pela atividade da lâmina da motosserra ou 

das colheitadeiras. Materiais como galhos grossos, árvores descartadas e ponteiros podem 

apresentar uma perda (dependendo da experiência e cuidados da equipe envolvida na colheita) 

variando entre 2 e 8% da produção total de 1 ha (cerca de 200 m3), o valor encontrado é de 16 

m3/ha. Portanto, em 1 ha estima-se a geração de 16,516 m3 de resíduo, ou ainda, 137,63 árvores 

perdidas de total de 1666,5 árvores. 
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MODERNA TECNOLOGIA DE APROVEITAMENTO DA BIOMASSA FLORESTAL.Em estudo Colheita de 

Resíduos Florestais para Bioenergia dos Drs. Robert Rummer USA e Fernando Seixas Brasil, “O 

potencial de produção de energia a partir da biomassa florestal tem aumentado os esforços na 

busca de alternativas economicamente viáveis para a colheita de resíduos florestais e árvores de 

menor porte. “ 

O futuro do desenvolvimento da indústria de energia a partir da biomassa depende essencialmente 

da obtenção da matéria-prima a custos viáveis economicamente. As diferentes fontes de biomassa 

incluem resíduos da colheita, resíduos primários da indústria de produtos florestais, material de 

desbastes, plantações energéticas de curta rotação e resíduos urbanos de madeira. Um terço 

desse suprimento virá de resíduos industriais e outras fontes importantes são os desbastes para 

redução do perigo da ocorrência de incêndios e os resíduos da colheita de madeira. Cada uma 

dessas fontes de matéria-prima tem seu próprio conjunto de custos operacionais e tecnologias de 

colheita. 

Os autores retratam em sistema de colheita de árvores de menor porte que “Existem três sistemas 

principais de colheita nos EUA: árvore inteira, toras longas e toras curtas. O principal sistema 

utilizado em 1986 era o de árvores inteiras, responsável por 94% de toda a madeira colhida. Mais 

recentemente o sistema de árvores inteiras ainda é o principal, com 80% da produção, seguido por 

toras curtas com 15% e toras longas com 5%. 

 

Quanto ao sistema de colheita dos resíduos florestais, retratam que “No caso da colheita de 

resíduos da exploração florestal, é muito importante conhecer as propriedades desses resíduos. De 

acordo com Hakkila, galhos, comparados unicamente com troncos de Pinus têm as seguintes 

características:  
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a) elevado conteúdo de casca; b) a proporção de lignina é alta e a de celulose baixa, e também tem 

mais resinas, ceras e substâncias gordurosas, aumentando assim o poder calorífico quando 

comparado com a madeira do tronco; c) maior conteúdo de cinzas, especialmente em acículas, o 

que diminui o poder calorífico e pode causar gastos extras de manuseio; d) maior densidade, que 

significa que o valor calórico é maior do que na madeira do tronco; e) menor conteúdo de umidade. 

 

 

As vantagens são: a) diminui a lixiviação de nutrientes para os cursos d’água; b) a preparação do 

solo pode ser feita com métodos menos agressivos; c) melhora o desenvolvimento natural de 

plantas em áreas de regeneração; d) com a possibilidade do plantio ser antecipado, as áreas em 

regeneração não são cobertas por ervas daninhas e haverá uma menor necessidade do seu 

controle; e) o plantio é mais fácil; e f) o custo da regeneração florestal é mais baixo, ela é mais 

rápida e melhor. 

Quanto às desvantagens: a) matéria orgânica é removida do ciclo de nutrientes; b) diminui a 

quantidade de húmus protegendo o solo; c) alguns nutrientes são removidos do ecossistema; d) 

aumenta o risco de acidificação; e) o perigo de redução no crescimento da floresta. Para reduzir o 

impacto da utilização dos resíduos da colheita nas florestas da Suécia, em termos da exportação 

de nutrientes, são colhidos, em média, cerca de 70% dos galhos e 30% das acículas. 
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BIOMASSA DE ORIGEM DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DA MADEIRA. A Associação Brasileira da 

Indústria da Madeira Processada Mecanicamente no Fórum Nacional das Atividades de Base 

Florestal enunciou um importante estudo sobre os Resíduos de Madeira em fase industrial: O 

processo de fabricação de qualquer indústria madeireira implica na geração de grandes 

quantidades de resíduos durante o processamento da matéria-prima (madeira).  

No Brasil, é possível constatar que grande parte desses resíduos não são aproveitados 

economicamente. Pelo contrário, eles são queimados a “céu aberto” ou depositados em locais 

inadequados, sendo comum encontrá-los em margens de rios e lagos, aterros sanitários e outros.  

O tratamento inadequado dado aos resíduos de madeira, conforme os exemplos, pode se 

transformarem um grande problema para o empresário, tanto no aspecto ambiental quanto na 

perspectiva econômica. 

Por este motivo, inúmeras empresas ligadas à atividade madeireira têm recentemente buscado 

alternativas através de diversas tecnologias para descarte dos resíduos gerados. Esta estratégia 

não só permite que a empresa seja reconhecida no mercado por sua postura ecologicamente 

correta como também cria oportunidades de gerar rendas a partir dos resíduos, 

consequentemente melhorando a rentabilidade do seu produto principal. Este setor é dividido: 

Microsserrarias (ou pequena serraria): o desdobro da madeira em tora é feito de maneira simples, 

através de serras circulares, que funcionam com o uso de motores a diesel, serras ou serras-de-fita 

horizontais (também conhecidas como engenhos). Em geral, esses equipamentos são bastante 

rudimentares e possuem baixo rendimento de processamento. As microsserrarias são também 

caracterizadas por empregarem menos de 10 pessoas cada. 

Serrarias (de médio e grande porte): o processamento das toras ocorre por meio da utilização de 

serras-de-fita, horizontais ou verticais, e em alguns casos serras tipo Induspan. O produto acabado 

apresenta melhor qualidade (madeira processada com dimensões mais precisas) e o equipamento 

permite o processamento de quase todas as espécies de valor comercial. O porte da serraria varia 

de acordo com a quantidade de serras-de-fita que ela possui, o que significa maior capacidade de 

processamento instalada. Geralmente esse tipo de empresa madeireira emprega mais de 10 

pessoas. Algumas serrarias realizam o beneficiamento de parte da madeira. Porém, a maior parte 

da produção comercializada (50% ou mais) trata-se da madeira serrada bruta. 

Beneficiadoras: são aquelas empresas que realizam o beneficiamento da madeira serrada. O 

beneficiamento consiste na geração de produtos com maior valor agregado, tais como pisos, decks 

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

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

(50%) é composta por madeira serrada beneficiada. 

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

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

empreendimentos são os tornos laminadores ou máquinas faqueadoras. 
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Fábricas de painéis: desdobram a madeira em tora e possuem a mesma tecnologia empregada nas 

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

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

compensados. 

Os resíduos do processamento de madeira pelas serrarias estão classificados, segundo as normas 

da associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como resíduos Classe II, ou seja, ainda que 

não considerados perigosos podem causar problemas. Os resíduos sólidos são enquadrados em 

três classes distintas, a saber: 

• resíduos perigosos (Classe I), aqueles que podem apresentar riscos à saúde pública ou 

apresentar efeitos nocivos ao meio ambiente, em função de suas características quanto a 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade; 

• resíduos não-inertes (Classe II), os que podem apresentar propriedades de ou solubilidade em 

água; 

• resíduos inertes (Classe III), aqueles que não sofrem transformações físicas, químicas ou 

biológicas, não provocando, portanto, alterações significativas a ponto de acarretar riscos à saúde 

e ao meio ambiente. 

Os principais resíduos gerados nas diversas etapas do processamento primário (serrarias e 

laminadoras) e secundário (beneficiamento e fábrica de compensado) da madeira são 

representados basicamente por cascas, costaneiras, pó-de-serra, pó-de-lixa, refilos, destopos e 

peças desclassificadas. 

O volume de resíduos gerados poderá estar associado a:• falta de qualidade de matéria-prima 

florestal a ser processada;• mudança geométrica do produto;• ausência de medidas de proteção 

às toras;• adoção de técnicas menos apuradas de desdobro;• liberação de tensões durante o 

desdobro;• escolha incorreta das ferramentas de corte;• adoção de velocidade de corte 

incorreta;• espessura do corte das serras;• decisões equivocadas dos operadores da serra de 

desdobro;• secagem de forma inadequada da madeira serrada 

O descarte de resíduos é um problema que atinge não somente as empresas do setor madeireiro. 

Saber o que fazer com os resíduos, e ainda conseguir lucros com sua comercialização torna-se um 

excelente negócio. 

Em virtude da falta de conhecimento ou simplesmente de condições financeiras favoráveis, 

algumas empresas optam por queimar seus resíduos ao ar livre. Esta ação, que infelizmente é uma 

prática comum pelo país, pode gerar uma fonte de poluição principalmente quando a queima não é 

completa, tornando-se um problema de saúde pública.  

Em virtude da legislação vigente que impõe restrições à queima de resíduos, alguns empresários 

do setor optam por depositar seus resíduos em uma área de descarte da empresa que 

seguramente acarreta em custos e contribui no aumento de passivos ambientais da organização. 
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Segundo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a responsabilidade de dar 

a destinação correta aos resíduos é do próprio gerador, ou seja, da própria empresa. O destino 

adequado dado aos resíduos é um dos requisitos necessários para que a indústria obtenha seu 

licenciamento ambiental. Quando na elaboração do projeto de uma indústria, ou seja, no início de 

qualquer atividade, as alternativas para a utilização dos resíduos podem e devem ser analisadas.  

Para se definir o que deve ser feito com os resíduos, antes de mais nada é preciso levarem conta 

as características que eles apresentam. Tal análise poderá fornecer subsídios para considerar a 

utilização dos resíduos na produção de outros produtos ou na geração de energia. Por exemplo, se 

os resíduos apresentam características adequadas para a produção de MDF ou de celulose, o 

descascamento das toras deve ser considerado. Já para a produção de papel, é importante que 

haja a separação de finos (pó de serra e outros) para serem retirados do processo e utilizados para 

outros fins. 

Como em qualquer segmento do mercado, os níveis de qualidade refletem-se diretamente no preço 

de venda dos resíduos. Os mais valorizados no mercado são os cavacos limpos, que não 

apresentam cascas. Em seguida, vem os cavacos com qualidade e preço menores, que 

apresentam uma certa percentagem de casca e finos, podendo ser utilizados na produção do 

aglomerado. Por último, tem-se o pó de serra, que apresenta um número maior de restrições de 

uso e por isso é comercializado por um valor inferior aos outros tipos de resíduos de madeira. 

No estudo Produtividade e Perdas no setor da Associação Brasileira da Indústria de Madeira 

Processada Mecanicamente com os seguintes dados: O rendimento da matéria-prima (toras) em 

madeira serrada, lâminas e compensados é muito variável entre as espécies e também dentro da 

mesma espécie. Os fatores inerentes à qualidade e à classediamétrica das toras, e o tipo de 

produto final, influenciam sobremaneira nos valores de rendimento. Desta forma, qualquer 

prognóstico de produção deve levar em consideração estas variações. Além disso, é imprescindível 

a consideração das características quantitativas e qualitativas do equipamento de transformação. 

A competitividade do mercado faz com que cada vez mais ocorram aprimoramentos visando maior 

produtividade com menor quantidade de matéria-prima. 

As principais características da indústria madeireira são o grande número de pequenas unidades 

de produção, a localização geográfica bastante descentralizada, o uso de tecnologias e 

equipamentos nacionais, além de possuir carência de mão-de-obra qualificada. Desta forma, a 

compreensão da cadeia produtiva da madeira é de valor fundamental no planejamento ligado ao 

setor. A madeira serrada é obtida pela transformação de toras em vários produtos com formatos e 

dimensões, destacando-se as tábuas, pranchas, pontaletes, sarrafos, ripas, caibros, dormentes, 

perfis e vigas. 

De uma forma geral, a maioria das indústrias de serrados no Brasil ainda apresentam um baixo 

grau de mecanização e automação. Tal constatação provém do fato de que poucas indústrias 

dispõem de maquinário como classificadores automáticos e descascadores de toras, adequadas 

instalações para classificação de madeira serrada, capacidade suficiente de secagem e alto nível 

de utilização deus-produtos (resíduos) e faz com que a indústria brasileira desterrado tenha um 

baixo rendimento variando de 35 a 40%. 
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Em média, são necessários cerca de 2,4 m³ de toras com casca para a produção de 1 m³ de 

madeira serrada, já na transformação tora-serrado de madeira tropical são necessários em média 

2,7m³ de toras com casca para a produção de 1 m³ de madeira serrada. O maior motivo desse 

baixo rendimento na transformação tora-serrado ainda é, de uma forma indireta, o baixo custo da 

matéria-prima (tora). A expectativa do aumento dos preços da tora a curto e médio prazo fará com 

que as serrarias atualizem-se em relação a seus equipamentos visando manter sua 

competitividade. 

Levantamentos realizados junto a empresas desterrados de madeira tropical do estado do 

Amazonas mostrou que cerca de 76% da matéria-prima (toras)foi perdida no processo de 

transformação, um elevado índice devido principalmente à tecnologia utilizada e à baixa qualidade 

das toras. 

Um importante indicador de sustentabilidade que influencia diretamente na classificação dos 

materiais em relação ao impacto ao meio ambiente é a quantidade de resíduos sólidos produzidos 

em seu processo de transformação, considerada a capacidade de reutilização e reciclagem do 

mesmo, no final do processo de produção ou em cada uma das etapas da cadeia produtiva 

(BARBOSA, 2001).Processo de produção da madeira serrada gera um volume significativo de 

resíduos e sobras oriundas da transformação das toras pelas serras de desdobro e que, somados 

aos galhos, troncos e raízes que ficam na floresta, indicam um volume significativamente superior 

ao produto madeireiro obtido. Do ponto de vista tanto econômico como ambiental se justificariam 

programas, envolvendo incentivos e facilidades, para a instalação de linhas de aproveitamento 

destas sobras e resíduos desde a geração de energia a partir desta biomassa até aqueles 

destinados à obtenção de produtos com agregação de valor. O volume de resíduos gerados no 

processamento de toras de madeira pode ser expressado como diferença entre o volume de 

madeira em toras que entra na serraria e o volume de madeira serrada produzida. A maior 

quantidade de resíduos são gerados quando do desdobro das toras, estimando-se em 50% do 

volume total processado. 

Neste sentido temos a Portaria 441 do IBAMA, de 9/8/1989, estabelece que o índice de conversão 

da madeira em tora para madeira serrada é de 1,842, equivalente a um rendimento de 54,28%. 

Neste estudo obteve-se um índice médio de conversão igual a 2,029, correspondendo a um 

rendimento de 49,28%. A legislação determina que, para cada metro cúbico de madeira em tora 

retirada, é necessário repor seis árvores.  

Produção de madeira serrada de florestas naturais deverá estabilizar e sequencialmente 

apresentar quedas nas próximas décadas, principalmente devido a pressões ambientais e 

aumento das exigências legais.  

Os aspectos legais para comercialização e industrialização dos produtos madeireiros devem seguir 

padrões de conformidade ambiental que são estipulados principalmente na fase de seu 

licenciamento. As legislações locais, também são parâmetros para execução plena dessas 

atividades, uma vez que os resíduos gerados, quando não são bem destinados, potencialmente 

são causadores de impactos ambientais locais ou regionais. 
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Em muitas empresas de base florestal, os resíduos dos processos produtivos, principalmente de 

serrarias, por serem materiais sólidos e que não sofreram tratamentos químicos capazes de causar 

impacto ambiental no ecossistema, tem a possibilidade de serem aproveitados com sucesso, tanto 

na devolução de parte dos nutrientes retirados do povoamento por ocasião da colheita, como no 

reaproveitamento do material na criação de novos produtos. 

No Brasil, uma grande quantidade de resíduos florestais são gerados anualmente pelas diversas 

indústrias de base florestal, um exemplo pode ser dado ela geração de resíduos na cadeia 

produtiva de serrados de que é da ordem de75%, ou seja, apenas 25% do volume total de uma 

árvore é colocado no mercado na forma de tábuas, caibros, ripas (CAF, 2008). O Brasil tem hoje um 

índice de aproveitamento de madeira tropical que não ultrapassa os 42% na indústria, sendo 

restante dividido em 30% nas caldeiras e queima de carvão e 28% de desperdício. 

O aproveitamento quantitativo da transformação de uma tora em tábuas, considerando-se uma 

tora com casca, se dá na ordem de 40%, madeira processada, e os restantes 60% estão assim 

alocados:10% aparas de plaina, 26% aparas do corte e 13% pó de serra. Os resíduos produzidos 

na etapa do desdobro são: serragem ou pó de serra, costaneiras, resíduos dor filamento, aparas ou 

destoo e casca. Fundamentalmente se apresentam duas possibilidades no que diz respeito a 

sobras e resíduos do processamento de madeira em serrarias. Uma primeira, diz respeito à melhor 

utilização da matéria-prima madeireira através de medidas de redução das sobras pela utilização 

de melhores técnicas, equipamentos e processos.  

A redução no volume de peças descartadas por defeitos decorrentes do processamento não 

implica necessariamente em redução do volume de resíduos do processamento. Para tanto, cabe 

associar-se a segunda possibilidade que é aquela do correto gerenciamento dos resíduos gerados 

que, pelo volumes significativo, passam a ser tratados como um outro produto dentro da serraria e, 

ao invés de serem descartados. A quantidade de resíduos produzida tem como possibilidades de 

solução o investimento em técnicas de secagem, a aquisição de equipamentos mais eficientes e o 

planejamento dos procedimentos de corte. Para os impactos no solo, água e ar, causados pela 

solução inadequada dada aos resíduos não reaproveitados (deposição irregular e queima), tem-se 

a oportunidade de seu aproveitamento na produção de chapas e mesmo para a produção de 

celulose.  

Segundo Ondule, estudos apontavam que a cada quatro árvores abatidas nos Estados Unidos, na 

década de 50, o equivalente a menos de uma chegava ao consumidor sob forma de utilidades: 

todo o resto se perdia. A justificativa apresentada era que a América não precisava aproveitar todos 

os pedaços do tronco da árvore, pois ainda havia muita floresta inexplorada. Hoje o panorama é 

bem diferente. Os norte-americanos chegam a ter um aproveitamento superior a 90% a partir da 

tora. 

Ao se desdobrar toras com casca o resíduo, após ser convenientemente picado, é um “resíduo 

sujo”, pois contém grande quantidade de casca e impurezas, sendo destinado, na maioria das 

vezes, para geração de energia. O resíduo de toras descascadas é matéria-prima para fabricação 

de produtos com maior valor agregado, como chapas de partículas ou fibras e para a obtenção de 

celulose, atingindo melhores valores de comercialização.  
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Uma serraria moderna necessita atingir bom nível de competição de seus produtos no mercado. 

Para isto, é necessário o melhor aproveitamento possível da matéria-prima. Portanto, é importante 

se obter um resíduo de qualidade. 

O aproveitamento de resíduos pode, ainda, auxiliar as empresas do segmento florestal a se 

adequarem dentro de parâmetros mais sustentáveis, considerando o risco de impactos ambientais 

negativos que representa a indevida destinação final de resíduos, especialmente da serragem no 

caso da madeira. 

Do ponto de vista da empresa geradora do resíduo a existência de alternativas de aplicações é 

importante porque permite: 

• minimizar riscos de perder o mercado; 

• criar alguma competição pelo resíduo, o que maximiza as possibilidades de obtenção de 

benefícios financeiros. 

O processamento de uma tora de madeira pela serraria resulta em um determinado volume de 

resíduos que são inerentes ao processo de redução da tora nos diferentes formatos das peças 

definidas pelo serrador. Estas peças, em sua maioria, são pranchas, tábuas e peças de seção 

quadrada ou retangular que, para sua obtenção utilizam serras para a realização do corte 

Deste processamento são gerados resíduos de diferentes formatos e características que, em maior 

ou menor grau tem sido aproveitados através de outras utilizações deste material madeireiro. 

Decisões como o método de desdobro da tora, equipamentos de serra (tipo de serra, espessura da 

serra, afiação, número e altura dos dentes de serra, velocidade de corte e avanço), formato das 

peças associado às especificações das toras (diâmetro, presença de nós, espessura da casca), 

dentre outros determinarão um volume maior ou menor de resíduos do processo de desdobro. 

Estes resíduos estão assim identificados: 

• Cascas. As cascas, revestimento externo das toras, deveriam ser deixadas, através do 

descascamento mecânico ou manual, preferencialmente no talhão de onde foi retirada a tora. Isto, 

além de reduzir parte do volume a ser transportado possibilita o emprego das cascas como 

condicionador do solo da própria floresta. Este resíduo é, individualmente, um resíduo com poucas 

alternativas desemprego, além da geração de energia, implicando em pouco interesse pelo 

mercado. Eventualmente, as cascas tem sido utilizadas para o tratamento paisagístico de parques 

e praças. Esta medida, que agrega valor ao resíduo gerado no processamento, habilita à produção 

de chapas ou painéis de madeira reconstituída. Além disto traz outros ganhos econômicos, 

diminuindo o desgaste dos equipamentos de corte. 

• Wood Chips, Biomassa ou Cavacos (aparas, refilos e destopos). Os cavacos ou a biomassa 

residual referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da largura das 

peças(refilo), que são as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos), pranchas ou 

outras peças de seções quadradas e retangulares. Este resíduo tem uma significativa aceitação 

para ser utilizado no processo de geração de energia especialmente para a indústria cerâmica e na 

geração de vapor em caldeiras, neste caso tem sido comum seu acréscimo à serragem. 
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• Costaneiras. As costaneiras são as peças externas obtidas quando do processamento primário 

das toras de madeira. As costaneiras têm sido utilizadas como lenha para produção de energia da 

mesma forma que os cavacos.  

Neste caso, as costaneiras são selecionadas, dimensionadas e refiladas parque possam ter tal 

uso.  

Embora exista um mercado para as costaneiras, trata-se de um produto debaixo valor agregado, 

pois, além de sua forma irregular, as costaneiras apresentam um percentual elevado de sílica, 

implicando em degradação mais rápida. 

 

• Serragem ou pó de serra. A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra de redução 

na tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo volume é significativo.  

É a principal matéria-prima para a produção de briquete e pellets. 

 

• Maravalha. Define-se maravalha como sendo aqueles resíduos do aplainamento das peças de 

madeira após seu desdobro. É um resíduo mais comum nas indústrias de beneficiamento da 

madeira, em geral, realizado somente com a madeira seca.  

O beneficiamento através da plaina é realizado em uma linha de produção junto à serraria gerando 

a maravalha, que mistura-se com a serragem do desdobro nos pátios das erraria ou nos silos de 

armazenamento de resíduos.  

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

reprocessamento ou reserva de peças com defeitos (peças com rachaduras, empenamentos, 

colapso, nós, bolsas de resina). 

Esta reserva, para a transformação em novos produtos, é a principal forma empregada pelas 

serrarias para o aproveitamento de peças com defeitos não comercializadas como madeira de 

qualidade inferior. 

O volume de resíduos deve ser determinado com base na diferença entre o volume da tora e o 

volume de serrados obtidos no processamento mecânico, utilizando adequação 1:Onde: VR - 

volume de resíduos, m³.VT - volume da tora, m³.VS - volume de serrados, m³. 

VR (Etapa 1) = VT – VS (Etapa 1) 

Os resíduos gerados nas indústrias de portas podem ser utilizados na geração de energia. 

Resíduos Industriais 

Origem: Beneficiamento de Madeira Serrada 

Finalidade: Biomassa energética para uso em caldeiras e fornalhas  
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Cascas de Madeira 

Origem: Processo Desdobro de Toras – Laminação e MDF 

Finalidade: Adubo orgânico 

 

Cavaco sujo de madeira 

Origem: Picagem Industrial 

Finalidade: Geração de Energia Térmica e Aquecimento 

Os principais resíduos gerados nas diversas etapas do processamento primário (serrarias e 

laminadoras) e secundário da (beneficiamento e fabricação de compensado) são representados 

por cascas, costaneiras, pó-de-serra, pó-de-lixa, refilos, destopos e peças desclassificadas. 
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Serragem 

Origem: Beneficiamento de PMVA, Compensado e MDF 

Finalidade: Cobertura de Aviários e Produção Pellets e Briquete 

 

Peças Desconformadada ou Refugo Industrial  

Origem: Resíduos Madeira Serrada, Compensado e MDF 

Finalidade: Artesanato 

 

Pó de Maravalha 

Origem: Beneficiamento de PMVA, Compensado e MDF 

Finalidade: Produção de Pellets e Briquete   
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Costaneiras 

Origem: Madeira Serrada 

Finalidade: Biomassa para geração de Energia 

Toretes descartados 

Origem: Laminadoras e Celulose 

Finalidade: Produção de WoodChips 

Geração de Resíduos em Indústria de Chapas Compensadas. O processo de conversão de lâminas 

de madeira em chapas compensadas envolve uma série de procedimentos que geram perdas de 

madeira, chegando a representar uma alta porcentagem do volume inicial processado. A qualidade 

das lâminas, envolvendo defeitos como nós, diferenças de espessura, ondulações, cor e desenho é 

um dos fatores que ocasionam perda de rendimento, pois os defeitos tendem a ser eliminados 

durante a classificação através de cortes das lâminas. 
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O próprio processo de confecção da chapa compensada é outro responsável exageração de 

resíduos. O ajuste das dimensões de comprimento e largura das lâminas do painel de compensado 

geram os refilos. E o ajuste de espessura do painel final gerado pó de lixa. Os equipamentos e 

operadores também participam da geração de resíduos. Além disso tudo, exigências de qualidade 

que se impõem aos produtos finais impossibilitam comercialização de painéis com defeitos, 

gerando ainda mais perdas. 

RENDIMENTOS OBTIDOS APÓS BENEFICIAMENTO -1,0 m3 DE EQUIVALENTE EM TORA 

APROVEITAMENTO 

Madeira serrada de conífera 1,67 na de tora 59,8% 

Madeira serrada de folhosa 1,82 m3 de tora 54,9% 

Chapa de compensado 2,30 m3 de tora 43,5% 

Laminado 1,90 m3 de tora 52,6% 

FONTE: FAO (1968) 

Na indústria de chapas de madeira o resíduo do processo é principalmente composto de serragem. 

Na indústria de compensados o padrão médio do resíduos são: destopo (1,9%), rolo-resto (6,6%), 

resíduos de lâminas externas (úmido: 9,3%), (seco:4,4%), resíduos de compensado (3,2%), pó de 

lixa (1,2%), serragem (0,8%) e casca (0,3%). 

 (Lâminas e Compensados). Em uma indústria nacional de médio porte produtora de lâminas 

temos as seguintes perdas nas etapas a seguir, com o exemplo de 10 m³ de matéria-prima. 

• Descascamento da tora: 14%; 

• Lâminas refugo: 28%; 

• Rolete: 14%. 

 

Os resíduos de madeira predominantes, originados nas indústrias de painéis reconstituídos e de 

painéis compensados, podem ser assim classificados: 

a) sobras: peças processadas e acabadas, apresentando boa qualidade técnica e comercial, mas 

que não foram usadas nos produtos finais (TEIXEIRA,2005). 

b) rolo-resto: resultante do processo de laminação da tora, na indústria de painéis compensados. 

c) retalhos: resultantes do processo de esquadrejamento dos painéis de madeira. 

d) rejeito: peças que ao sofrer o processamento, ficaram abaixo dos padrões técnicos ou 

comerciais, geralmente por apresentarem defeitos de qualidade (TEIXEIRA, 2005). 
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e) pó de lixamento: proveniente do processo de lixamento na fase de acabamento de uma peça de 

madeira. Apresenta-se como um pó muito fino, cuja partícula varia de acordo com o número da 

aspereza da lixa (TEIXEIRA, 2005). 

Portanto, gerando uma quantidade de resíduos em torno de 50% no processo de transformação da 

tora com casca em lâminas verdes, o rendimento para obter maior quantidade melhor qualidade 

de lâminas depende diretamente do tipo de equipamento utilizado de suas periódicas 

manutenções e regulagens. A geração de resíduos no processo produtivo descompensados a partir 

de lâminas verdes está na base de 27%, sendo cerca de10% na etapa de secagem das lâminas, 

por volta de 13% são de refilos, 3% de lâminas de refugo e também aproximadamente 1% de pó de 

lixa.  

No processo de produção, relacionando as perdas de matéria-prima que ocorrem nas diferentes 

etapas até o produto final, foi verificado para os produtos abaixo, os seguintes rendimentos: 

• Quadros: 35% de perda; 

• Door Skin: 25% de perda. 
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APROVEITAMENTO DA BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL.O aproveitamento da biomassa 

florestal, como fonte de energia renovável, pode revelar-se numa oportunidade de valorização do 

mundo rural, com melhoria da gestão das explorações, na criação de empreendimentos 

energéticos com o uso dos resíduos florestais tendo em vista o desenvolvimento de um cluster 

ligado às energias renováveis.  

A energia proveniente da biomassa, apresenta um conjunto importante de vantagens de natureza 

tão diversa como a redução da emissão de gases com efeito de estufa, o aumento da diversidade 

de oferta de energia, a produção de energia sustentável a longo prazo, a criação de oportunidades 

de emprego, o desenvolvimento econômico local e a diminuição das importações de combustíveis 

fósseis convencionais.  

A utilização da biomassa apresenta ainda as seguintes vantagens: 

Grande quantidade e diversidade de insumos disponíveis (florestal, agrícola e industrial).  

Florestas mais atrativas e o desenvolvimento florestal energético.  

Disponibilidade praticamente em todas as regiões do país.  

Baixo custo do material e o Aproveitamento sustentável dos resíduos florestais.  

Grande número de técnicas para aproveitamento dos resíduos na transformação de energia 

térmica, já desenvolvidas no mundo.  

Balanço positivo de CO2 (a biomassa florestal fixa mais CO2 do que liberta na queima).  

Diminui o risco fitossanitário e de incêndio florestal.  

Aumenta a segurança do aprovisionamento energético do Brasil e uma fonte de participação nos 

leilões energéticos.  

Energia armazenável. Transformar em energia junto da produção/consumo.  

Gera novas riquezas (investimento e emprego). 

A biomassa florestal, para fins energéticos, pode ter origem diretamente na floresta, onde são 

considerados todos os materiais orgânicos que sobram na floresta após a colheita. Podemos citar 

sobras de madeira, com ou sem casca, os galhos grossos e finos, as folhas, os tocos, as raízes, a 

serapilheira e a casca.  

Na indústria transformadora de madeira onde são gerados uma enorme quantidade e diversidade 

de sub-produtos e resíduos, nomeadamente, casca, serrim, retestos e produtos rejeitados. Por 

último pode ser oriunda de produtos lenhosos em fim de vida cuja fonte é diversa, desde a 

construção civil, atividades agroflorestais e o setor dos serviços. Os resíduos florestais constituem 

parte importante na disponibilidade da biomassa em alguns países pelas grandes quantidades 

geradas na colheita e na ação industrial. Essa fonte energética está encontrando mercado, em 

consequência do desenvolvimento tecnológico e dos baixos custos que representa sua utilização 

eficiente.  
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TECNOLOGIA DE APROVEITAMENTO DA BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL.  A Para o 

aproveitamento sustentável dos resíduos para a geração de energia ou para uma industrialização 

sugerimos a implantação dos Bioparques ou Centro de Recolhimento e de Processamento de 

Resíduos Florestais e Industriais.  Na cadeia de aproveitamento da biomassa florestal temos três 

fases distintas:   

1. Recolhimento dos Resíduos na Unidade Florestal e o Processamento por uma Trituração ou 

Picagem Industrial.  

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

3. Sistema de Utilização dos Resíduos em Combustão em Caldeira Industrial ou na Produção de 

WoodChips, WoodPelelts ou Briquete.  

Esquematicamente a exploração florestal até o processamento no bioparque biomassa inclui as 

seguintes operações: 

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

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

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

distância muito reduzidas (10 a 15 km), entre a floresta e os centros de processamento. 

Sendo a baixa densidade uma das principais características da biomassa, o seu transporte só será 

viável se distância entre o local de recolhimento e a central de processamento for relativamente 

pequena.   Para ultrapassar esta condicionante, a cadeia de aproveitamento da biomassa deverá 

ser executada em simultâneo com a exploração da madeira comercial.  Se considerarmos que, 

desta forma, os meios técnicos (de transporte e processamento) e humanos (operadores) são os 

mesmos para as duas cadeias.  

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

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

processamento na forma de cavaco de madeira ou woodchips, o que traz grandes vantagens em 

relação ao transporte da biomassa em bruto. Estes procedimentos permitem que a BFP possa 

secar de forma natural, melhorando as características da BFP. 

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

transporte, para ser conduzido ao seu destino final. A grande diferença entre a cadeia de 

aproveitamento da madeira comercial e dos resíduos florestais está na inclusão de uma operação 

de tratamento.   

Podemos citar os seguintes sistemas de carregamento: Carregamento manual; Gruas hidráulicas 

adaptadas a tratores agrícolas; Carregadores frontais com máquinas a base de rodas; 

Escavadeiras com garras; Carregamento de acordo com o sistema de colheita de madeira 

empregado; Carregamento do veículo na área de corte para baldeio; Carregamento do veículo na 

área pré-determinada ou em pátios, para transporte em longa distância; Carregamento direto na 

área de corte para veículo que faz o transporte a longa distância. 
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Tendo em conta as características anteriormente referidas, depreende-se que a escolha do método 

de processamento depende do relevo do local de exploração e da quantidade de resíduos 

florestais. A transferência dos resíduos da floresta para a central de produção de bioenergia 

representa a atividade chave na cadeia de aproveitamento, podendo esta parcela inviabilizar 

economicamente um projeto.  

Seja para a produção de calor, eletricidade ou ambos, o projeto deverá ser competitivo, isto é, a 

biomassa deverá ser entregue no centro de processamento ou bioparque biomassa. A minimização 

dos custos de aproveitamento bioenergético passa pela minimização dos custos associados às 

operações descritas.  

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

transformação que vai de acordo com a necessidade das características do material na fase 

posterior de utilização. Os parques de pré-tratamento devem ser dimensionados de acordo com os 

recursos tecnológicos existentes de maneira a garantir a sua capacidade de tratamento, dispondo 

em simultâneo de um mercado potencial nas proximidades, que permita assegurar a colocação do 

produto.  

Para além do tratamento da BFP, o parque tem por finalidade regular as quantidades fornecidas, 

ajustando a oferta e a procura em termos de tempo. De uma forma generalizada, as principais 

operações que se podem levar a cabo nos parques de pré-tratamento são: armazenamento da 

matéria-prima, trituração ou picagem e secagem natural ou forçada. A instalação de um parque 

tem como grande vantagem a flexibilidade em relação ao fluxo e características da biomassa, que 

vão mais ao encontro das necessidades de otimização dos processos de logística.  

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

permite efetuar o recolhimento dos resíduos florestais e tem por princípio a compactação dos 

materiais em fardos, podendo desta forma otimizar o armazenamento e o transporte.  A logística 

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

caminhões são os mesmos e são carregados da mesma forma. 

O enfardamento da biomassa tem as seguintes vantagens: os fardos são manejados com o mesmo 

equipamento que é utilizado para os troncos; os fardos ocupam menor espaço físico que a 

biomassa em bruto, o que permite um maior armazenamento e transporte de biomassa; os fardos 

podem ser armazenados sem perder a sua consistência; o armazenamento é mais seguro, simples 

e barato, apresentando um menor risco de combustão espontânea. 

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

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

defeito.   As árvores processadas neste sistema têm baixo valor econômico, sendo fruto de 

desbastes, povoamentos de baixa rentabilidade, culturas energéticas, árvores de áreas de cortes 

antecipados ou danificados por incêndios, vendavais ou pragas e doenças.   As árvores são 

aproveitadas para a obtenção de biomassa ou de woodchips. 
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Este sistema tem as seguintes vantagens: aproveitamento de áreas que necessitam de cortes 

antecipados pelo fato das árvores estarem mortas ou danificadas, devido a fatores bióticos ou 

abióticos (ex: incêndios florestais, desbastes); rentabilização de produtos de baixo valor; execução 

de uma operação indispensável ao início do processo de reflorestamento e/ou reorganização da 

floresta; aumento da rentabilidade na produção de energia a partir de biomassa, em comparação 

com os processos tradicionais.  

 

BIOPARQUE INDUSTRIAL BIOMASSA. Ser fonte geradora de matéria-prima para o processamento de 

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

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

florestal para geração de energia, woodchips e briquete e pellets.  
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MADEIRAS DO BRASIL PARA PROCESSO INDUSTRIAL. Para a produção de biomassa, pellets e 

briquete de madeira destacamos mais de 240 espécies florestais que poderiam ser utilizadas. No 

primeiro quadro temos os valores do poder calorífico superior (PCS) e da densidade básica (Db) de 

108 espécies florestais; e no seguinte os valores do poder calorífico superior de outras 132 

espécies florestais. 

 

Nome científico  Nome comum  PCS  

(kcal/kg)  

Db  

(g/cm3)  

Acosmium dasycarpum  Amargozinho  4.989 1  0,74 1  

Aldina heterophylla  Macucu de paca  5.075 2  0,73 2  

Alexa grandiflora  Melancieira  4.927 2  0,53 2  

Anacardium spruceanum  Cajuaçu  4.456 2  0,52 2  

Anacardium spruceanum  Cajuaçu, Cajuí  4.411 4  0,42 4  

Andira parviflora  Sucupira vermelha  4.876 2  0,67 2  

Aspidosperma 

macrocarpon  

Bolsinha  4.827 1  0,61 1  

Aspidosperma 

tomentosum  

Guatambu  4.863 1  0,58 1  

Aspisdosperma 

obscurinervim  

Piquiá-marfim  4.742 2  0,86 2  

Blepharocalix salicifolius  Maria preta  4.516 1  0,46 1  

Brosimum rubescens  Amapá amargoso  4.685 4  0,73 4  

Brosimum rubescens  Pau-marfim  4.798 2  0,91 2  

Buchenavia oxycarpa  Tanimbuca  4.685 2  0,72 2  

Byrsonima coccolobifolia  Murici vermelho  4.844 1  0,59 1  

Byrsonima crassa  Murici  4.781 1  0,56 1  

Byrsonima verbascifolia  Murici  4.771 1  0,48 1  

Carapa guianensis  Andiroba  4.633 2  0,43 2  

Cariniana integrifólia  Tauari da amazônia  4.721 2  0,49 2  
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Caryocar brasiliense  Pequi  4.839 1  0,61 1  

Catostema sclerophyllum  Castanha de paca  4.714 2  0,61 2  

Cedrela odorata  Cedro  4.707 2  0,38 2  

Cedrelinga catenaeformis  Cedrorana  4.746 2  0,46 2  

Ceiba samauma  Huimba negra  4.625 3  0,57 3  

Clarisia racemosa  Guariúba  4.848 2  0,59 2  

Connarus suberosus  Coração de negro  4.813 1  0,52 1  

Corythophora rimosa  Castanha jacaré  4.748 2  0,84 2  

Couratari stellata  Tauarí  4.735 2  0,60 2  

Dalbergia miscolobium  Jacarandá do 

cerrado  

4.896 1  0,77 1  

Dimorphandra parviflora  Arapari Branco  4.663 2  0,73 2  

Dimorphandra mollis  Faveira  4.940 1  0,70 1  

Dipteryx odorata  Cumaru  4.866 2  0,97 2  

Dipteryx odorata  Cumaru  4.828 4  1,08 4  

Dipteryx polyphylla  Cumarurana  4.907 2  0,83 2  

Endlicheria formosa  Louro preto  4.920 2  0,48 2  

Enterolobium 

gummiferum  

-  4.737 1  0,62 1  

Enterolobium 

schomburgkii  

Sucupira amarela  4.772 2  0,68 2  

Eremanthus glomerulatus  -  4.738 1  0,57 1  

Eriotheca globosa  Punga colorada  3.888 3  0,39 3  

Eriotheca gracilipes  Paineira  4.565 1  0,36 1  

Eriotheca pubescens  Paineira do cerrado  4.565 1  0,38 1  

Erisma uncinatum  Quarubarana  4.523 2  0,55 2  

Erythroxylum deciduum  Fruto de passarinho  4.638 1  0,52 1  



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 53 

Erythroxylum suberosum  Muchiba  4.549 1  0,62 1  

Erythroxylum tortuosum  Muchiba comprida  4.931 1  0,54 1  

Eschweilera odora  Matá-matá  4.747 2  0,81 2  

Glycoxylon inophyllum  Casca doce  4.676 2  0,73 2  

Goupia glabra  Cupiúba  4.654 2  0,69 2  

Guapira noxia  -  4.622 1  0,47 1  

Guarea trichilioides  Gitó  4.828 2  0,66 2  

Helicostylis scabra  Jaruta  4.653 2  0,71 2  

Hevea guianensis  Seringueira  4.485 2  0,51 2  

Hymenaea stigonocarpa  Jatobá do cerrado  4.851 1  0,78 1  

Hymenaea courbaril  Jatobá  4.792 2  0,88 2  

Hymenaea intermidia  Jutaí  4.743 2  0,78 2  

Hymenolobium excelsum  Angelim da mata  4.828 2  0,66 2  

Hymenolobium 

pulcherrimum  

Angelim rajado  4.837 2  0,67 2  

Irianthera tricornis  Ucuuba puna  4.645 2  0,69 2  

Irianthera ulei  Ucuubarana  4.792 2  0,64 2  

Jacarandá copaia  Caroba  4.696 2  0,35 2  

Kielmeyra coriacea  Pau santo  4.747 1  0,46 1  

Kielmeyra speciosa  Pau santo  4.882 1  0,58 1  

Lafoensia pacari  Mangaba brava  4.788 1  0,74 1  

Licania oblongifolia  Macucu fofo  4.761 2  0,88 2  

Licaria aritu  Louro aritu  4.770 2  0,79 2  

Licaria canela  Louro chumbo  4.889 2  1,04 2  

Macrolobium limbatum  Ingá-cumaru  4.680 2  0,68 2  

Manilkara huberi  Maçranduba  4.793 2  0,92 2  
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Matisia bicolor  Machin sapote  4.110 3  0,48 3  

Matisia cordata  Sapote  4.062 3  0,42 3  

Mezilaurus itauba  Itaúba  5.263 2  0,70 2  

Miconia ferruginata  Lacre  4.777 1  0,65 1  

Miconia pohliana  Lacre  4.626 1  0,57 1  

Myrsine guianensis  -  4.700 1  0,52 1  

Neoxythece elegans  Abiurana  4.564 2  0,88 2  

Ocotea cymbarum  Louro inhamui  5.150 2  0,47 2  

Osteophloeum 

platyspermum  

Ucuubarana  4.827 2  0,42 2  

Ouratea hexasperma  Cabelo de negro  4.926 1  0,50 1  

Palicourea rigida  Bate caixa  4.695 1  0,43 1  

Piptadenia suaveolens  Faveira-folha-fina  4.647 4  0,72 4  

Piptocarpha rotundifolia  Coração de negro  4.744 1  0,42 1  

Pithecolobium 

racemosum  

Angelim  4.861 2  0,81 2  

Platymicium ulei  Macacaúba  4.987 2  0,75 2  

Pouteria guianensis  Abiurana  4.878 2  0,90 2  

Pouteria ramiflora  Grão de galo  4.779 1  0,70 1  

Psidium warmingianum  -  4.752 1  0,20 1  

Pterodon pubescens  Sucupira branca  4.953 1  0,73 1  

Qualea brevipedicellata  Mandioqueira  4.398 2  0,63 2  

Qualea grandiflora  Pau terra folha 

grande  

4.736 1  0,69 1  

Qualea multiflora  Pau terra liso  4.725 1  0,66 1  

Qualea paraensis  Mandioqueira  4.626 2  0,66 2  

Qualea parviflora  Pau terra roxo  4.710 1  0,69 1  
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Quarararibea asterolepis  Sapotilho  4.334 3  0,46 3  

Rourea induta  -  4.667 1  0,47 1  

Scheflera macrocarpa  Mandiocão do 

cerrado  

4.740 1  0,68 1  

Scheflera morototoni  Morototó  4.556 2  0,40 2  

Sclerolobium 

paniculatum  

Carvoeiro  4.849 1  0,72 1  

Scleronema micranthum  Cardeiro  4.709 2  0,59 2  

Simarouba amara  Marupá  4.627 2  0,35 2  

Strychnos pseudoquina  Quina do cerrado  4.756 1  0,72 1  

Stryphnodendron 

adstringens  

Barbatimão  4.816 1  0,55 1  

Styrax ferrugineus  Laranjeira do cerrado  4.755 1  0,49 1  

Swartzia panacoco  Coração de negro  4.904 2  0,97 2  

Tabebuia ochracea  Ipê  4.760 1  0,62 1  

Tabebuia serratifolia  Pau d'arco  4.882 2  0,87 2  

Tabebuia serratifolia  Ipê  4.823 1  0,69 1  

Tabebuia spp.  Ipê  4.957 4  1,05 4  

Tachigalia myrmecophilla  Tachi preto  4.667 2  0,51 2  

Trattinichia burseraefolia  Breu sucuruba  4.606 4  0,44 4  

Virola calophylla  Ucuúba grande  4.574 2  0,50 2  

Vochysia elliptica  Pau doce  4.736 1  0,57 1  

Vochysia rufa  -  4.680 1  0,40 1  

Vochysia thyrsoidea.  Gomeira  4.713 1  0,49  

 

Nome científico  Nome comum  PCS  (kcal/kg)  

Acacia decurrens  Acacia negra  4.550 3  
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Acacia polyphylla  Monjoleiro  4.760 2  

Adenosthephanus incana  Carvalho nacional  4.575 2  

Alibertia myrtifolia  Marmelada  4.770 2  

Allophilus edulis  Fructa de pharaó  4.563 2  

Anadenanthera macrocarpa  Angico preto  4.484 3  

Apuleia mollaris  Pau amarelo  4.730 6  

Araucaria angustifólia  -  4.767 3  

Araucaria angustifólia  Pinheiro do Paraná  4.788 2  

Aspidosperma multiflorum  Peroba póca  4.707 2  

Aspidosperma polyneuron  Peroba rosa  4.855 2  

Aspidosperma sp.  Peroba  4.582 2  

Aspisdosperma obscurinervium  Piquiá-marfim  4.926 6  

Astronium urundeuva  Aroeira  4.582 3  

Balfourodendron riedellianum  Marfim  4.776 3  

Balfourodendron riedellianum  Pau marfim  4.575 2  

Bombax munguba  Munguba  4.524 6  

Bowdichia sp.  Sucupira amarela  4.680 2  

Bowdichia spp  Sucupira  4.774 3  

Britoa sellowiana  Sete capotes  4.795 2  

Brosimum parinarioides  -  4.688 6  

Brosimum potabile  -  4.693 6  

Buchenavia capitata  -  3.831 5  

Caesalpinea sp.  Pau ferro  4.942 2  

Campomanesia sp.  Guabiroba  4.820 2  

Cariniana decandra  Tauari  4.633 6  

Casearia sylvestris  Pau largato  4.670 2  
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Casuarina equisetifolia  -  4.127 5  

Casuarina equisetifolia  Casuarina  4.465 3  

Cecropia leucocoma  Shiari  4.719 1  

Cedrela odorata  Cedro  4.791 3  

Cedrelinga catenaeformis Ducke  Tornillo  4.798 1  

Cedrella fissilis  Cedro  4.562 2  

Centrolobium robustum  Araribá amarello  5.110 2  

Centrolobium tomentosum  Araribá  4.339 3  

Chlorophora tinctoria  Amoreira  4.675 2  

Copaifera sp.  Oleo de copahyba  4.512 2  

Cordia goeldiana  Freijó  4.787 3  

Cordia sellowiana  Capitão do campo  4.770 2  

Coussapoa villosa  Sacha uvilla  4.754 1  

Criptomeria japonica  Criptomeria  4.893 3  

Croton floribundum  Capexingui  4.607 2  

Cupania vernalis  Cuvantan  4.780 2  

Cupressus lusitanica  Cupressus  4.695 3  

Dipteryx odorata  Cumaru  4.810 3  

Duguetia sp.  Pindahyba  4.615 2  

Endlicheria iquitoensis  Machimango colorado  4.745 1  

Endlicheria williamssi  Isma moena  4.798 1  

Nome científico  Nome comum  PCS (kcal/kg)  

Escheweilera iquitoensis  Machimango colorado  4.745 1  

Eucalyptus alba  Eucalipto  4.657 3  

Eucalyptus botryoides  Eucalypto  4.760 2  

Eucalyptus cinerea  Eucalipto  4.653 3  
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Eucalyptus globulus  Eucalipto  4.733 3  

Eucalyptus grandis  Eucalipto  4.501 3  

Eucalyptus grandis  Eucalipto  4.629 3  

Eucalyptus grandis  Eucalipto  4.682 3  

Eucalyptus grandis  Eucalipto  4.790 3  

Eucalyptus gummifera  Eucalipto  4.935 3  

Eucalyptus longifolia  Eucalipto  4.809 2  

Eucalyptus maculata  Eucalipto  4.512 2  

Eucalyptus microcorys  Eucalipto  4.940 3  

Eucalyptus pellita  Eucalipto  5.023 3  

Eucalyptus pilularis  Eucalipto  4.989 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.580 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.610 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.622 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.655 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.799 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.889 3  

Eucalyptus saligna  Eucalipto  4.674 2  

Eucalyptus spp  Eucalipto  4.217 5  

Eucalyptus tereticornis  Eucalipto  4.661 3  

Eucalyptus triantha  Eucalipto  4.949 3  

Eucalyptus urophila  Eucalipto  4.422 3  

Eucalyptus urophila  Eucalipto  4.480 3  

Eucalyptus urophila  Eucalipto  4.595 3  

Eucalyptus viminalis  Eucalipto  4.691 3  

Eugenia sp.  Cambuhy amarello  4.545 2  
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Eugenia sp.  Pitangueira  4.505 2  

Fagara sp.  Mamica de porca  4.635 2  

Gmelina arborea  Gmelina  4.470 3  

Grevillea robusta  Grevilia  4.577 3  

Grevillea robusta  Grevillea  4.700 2  

Guatteria modesta  Carauhasca  4.780 1  

Himatanthus sucuaba  Bellaco caspi  4.700 1  

Holocalix glaziowii  Alecrim  4.519 2  

Huberodendron swietenioides  Sacha caoba  4.763 1  

Ilex sp.  Herva matte  4.647 2  

Jacaranda acutifolia  Jacarandá mimoso  4.755 2  

Jacaranda copaia  Huamansamana  4.730 1  

Joannesia princeps  Boleiro  4.296 3  

Licania elata  Apacharama  4.670 1  

Lithraea mollioides  Aroeira branca  4.580 2  

Luhea speciosa  Açcita cavallo  4.515 2  

Machaerium villosum  Jacarandá paulista  4.980 2  

Macoubea guianensis  Jarabe huayo  4.677 1  

Maquira coriacea  Muiratinga  4.432 6  

Melia azedarach  Cinamomo  4.568 3  

Miconia cubatanensis  Jacatirão meudo  4.730 2  

Micranda spruceana  Shiringa masha  4.621 1  

Mimosa Bracaatinga  Bracatinga  4.634 2  

Mimosa scabrella  Bracatinga  4.589 3  

Mimosa scabrella  Bracatinga  4.890 4  

Moquinia polymorpha  Cambará  4.732 2  
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Myracrodruon urindeuva (galho)  Aroeira preta  4.600 2  

Myrtus sp.  Goiabeira brava  4.592 2  

Nectandra sp  Canellão  4.570 2  

Ocotea cymbarum  Louro inhamui  4.872 6  

Ocotea porosa  Imbuia  4.784 3  

Osteophloem platyspermum  Ucuubarana  4.863 6  

Parapiptadenia rigida  Angico vermelho  5.324 3  

Patagonula americana  Guaiuvira  4.536 2  

Paulownia tomentosa  Kiri  4.464 3  

Peltophorum dubium  Canafístula  4.755 3  

Perebea chimicua  Chimicua  4.810 1  

Pinus caribea  Pinheiro  4.929 5  

Pinus cubensis  Pinheiro  5.057 5  

Pinus elliottii  -  4.786 3  

Pinus maestrensis  Pinheiro  4.844 5  

Piptadenia communis  Jacaré  4.773 2  

Piptadenia gonoacantha  Pau jacaré  4.667 3  

Piptadenia sp.  Angico do mato  4.682 2  

Platysciamus regnellii  Pau pereira  4.662 2  

Populus nigra  Álamo  4.528 3  

Protium lIiewelni  Copal  4.721 1  

Prunus sphaericarpa  Coração de negro  4.700 2  

Pterogyne nitens  Amendoim  4.684 2  

Rhopala sp.  Carne de vaca  4.693 2  

Schizolobium parayba  Guapuruvu  4.544 3  

Simarouba amara  Marupá  4.883 1  
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Sorocea sp  Canxim  4.453 2  

Swietenia macrophylla  Mogno  4.785 3  

Symphonia globulifera  Azufre caspi  4.770 1  

Tabebuia cassinioides  Caixeta  4.806 3  

Tabebuia spp  Ipê  4.810 3  

Tecoma eximia  Ipê tabaco  4.705 2  

Tecoma Impetiginosa  Ipê roxo  4.655 2  

Tecoma sp.  Ipê cascudo  4.875 2  

Tipuana tipu  Tipuana  4.520 3  

Toluifera peruifera  Cabreúva vermelha  4.675 2  

Torresea acreana  Cerejeira  4.786 3  

Trichilia sexanthera  Requia blanca  4.885 1  

Virola albidiflora  Ucuuba  4.604 6  

Virola elongata  Caupuri  4.768 1  

Virola rufula  Cumala branca  4.735 1  

Vochysia lomatophylla  Quillo sisa  4.690 1  
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FLORESTA ENERGÉTICA. Termo utilizado a partir da década de 1980 para definir as plantações 

com grande número de árvores por hectare e, consequentemente, com ciclo curto, que tinha como 

finalidade a produção do maior volume de biomassa por área em menor espaço de tempo. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (Abraf), dos 8,5 

milhões de Km² do território brasileiro, aproximadamente 63,7% são cobertos por florestas nativas, 

23,2% ocupados por pastagens, 6,8% pela agricultura, 4,8% pelas redes de infraestrutura e áreas 

urbanas, 0,9% pelas culturas permanentes e apenas 0,6% por florestas plantadas (BRASIL – 

ABRAF, 2012). 

As plantações energéticas têm um potencial bastante promissor como fonte de biomassa para 

geração de eletricidade. As plantações energéticas são sistemas que visam maior produção de 

biomassa por unidade de área, em um menor espaço de tempo.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ser minimizados, tornando o investimento mais atrativo.   

Assim, aliado ao conceito de plantações energéticas, surge o conceito de plantios de curta rotação. 

Florestas com elevada produtividade e que são manejadas de forma sustentável, com vantagens 

competitivas, no cenário mundial.  
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A FUNCAO DE PRODUCAO DE BIOMASSA DE EUCALIPTO BASEADA APENAS NO ESTOQUE DE 

CRESCIMENTO E ROTAÇÃO 

V = f (B, R, e) 

V = biomassa em metros cúbicos por hectare 

B = estoque de crescimento ou espaçamento inicial de plantio 

R = Rotação e = variável aleatória 

Principais planos de manejo adotados para as espécies de Pinus spp pelas empresas localizadas 

na região do Planalto Serrano Catarinense. Em estudo do Embrapa conforme for o objetivo final do 

povoamento, devem ser tomadas importantes decisões como espaçamento inicial, regimes de 

desbastes e de podas e a idade para o corte final.  

Os objetivos finais da madeira podem ser para produção de fibras ou biomassa, que requer toras 

de pequenas dimensões (indústrias de celulose e papel, chapas de partículas de madeira 

aglomerada, de fibras e similares) e para processamento mecânico, que requer toras de grandes 

dimensões (serrarias e laminadoras). 

Os povoamentos de pinus localizados em áreas com baixa declividade obtêm maior eficiência e 

menor custo nas operações de plantio, manutenção e cortes e em solos de melhor qualidade, pois 

desta forma é possível maximizar o retorno monetário.  

É interessante também que sejam localizados em áreas próximas ao mercado, reduzindo assim os 

custos de transporte. 

Com relação ao espaçamento, se o objetivo do plantio é produzir a maior quantidade de madeira 

no menor número de árvores possível, deve-se adotar um espaçamento inicial amplo, com 

densidade de 1.100 a 1.300 árvores por hectare.  

Para tanto, recomenda-se pelo Embrapa em adotar o espaçamento de 2,50 m x 3,00 m (1.333 

mudas/ha) e a realizar dois a três desbastes, ou corte intermediário durante a rotação, removendo 

40% das árvores em cada operação, nas idades de 10, 14 e 18 anos. 

Quando o objetivo da produção de madeira é para processamento mecânico, recomenda-se efetuar 

a poda dos ramos verdes, em duas operações, na idade de 4 e 7 anos.  

A primeira operação deve ser realizada no final do inverno, até uma altura de 2,70 m a 3,00 m. A 

segunda deve ser feita até uma altura de 6,00 m a 7,00 m.  Para as empresas que produzem 

madeira para biomassa (celulose) deve ser adotada uma rotação entre 18 e 20 anos.  

Na produção de madeira para processamento mecânico, pode-se considerar uma rotação entre 20 

e 25 anos.  

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

futuras) poderá indicar a rotação mais apropriada.  
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Em 2009, a Suzano Energia Renovável veio em implantar experimentos nos Estados do Maranhão 

e Piauí, com os plantios adensados de eucaliptos clonais para produzir biomassa para energia. A 

partir dos métodos de melhoramento, passando para o desenvolvimento da hibridação e 

clonagem, a produtividade saltou de 15 para mais de 50 metros cúbicos por hectare/ano, 

chegando a mais de 70m3 em alguns locais do país. Além disso, é no Projeto Suzano o ciclo do 

eucalipto, até o ponto de corte, completa-se entre 3 e 5 anos, quando na Europa isto demora de 15 

a 30 anos. 

As florestas energéticas são plantadas com o objetivo de evitar a pressão do desmatamento sobre 

as florestas naturais. Elas contribuem também para o fornecimento de biomassa florestal, lenha e 

carvão de origem vegetal.  

Além disso, o reflorestamento para uso energético diminui a pressão sobre as florestas nativas e 

desempenha importante papel na utilização de terras degradadas.  
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LENHA E CARVÃO VEGETAL. A lenha é definida como ramos, troncos, achas (tora de lenha, cavaco 

de madeira) tosca ou quaisquer pedaços de madeira que podem ser utilizados como combustível. 

No Brasil, ela participa com cerca de 10% da produção de energia primária e continua tendo 

grande importância na matriz energética do país. Em relação a sua composição a lenha possui de 

41% a 49% de celulose, de 15% a 27% de hemicelulose e de 18% a 24% de lignina e seu poder 

calorífico inferior médio é de 3100 Kcal/Kg. 

Na produção de lenha para fins comerciais, principalmente nas serrarias e indústrias de móveis, a 

lenha proveniente das matas nativas é substituída pela lenha de reflorestamento, sendo o 

eucalipto a principal árvore cultivada para este fim. Após a utilização da lenha nas fábricas são 

gerados resíduos industriais como pontas de toras, costaneiras e serragem de diferentes 

tamanhos e densidade. Tais resíduos podem ter um aproveitamento energético. Para a lenha 

catada, de uso residencial, é considerada uma densidade com valor médio de 300 Kg/m³ e, para a 

lenha comercial, a densidade de 390 Kg/m³ (BEN, 2011). 

No Brasil em 2010, cerca de 33% da lenha produzida foi transformada em carvão vegetal. Esta 

transformação é realizada através dos processos conhecidos como carbonização, que consiste na 

queima da lenha com presença controlada de ar, ou pelo processo de pirólise, onde a lenha é 

submetida a altas temperaturas em um ambiente com pouquíssima ou nenhuma quantidade de 

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

de 250 Kg/m³. Em relação a sua composição têm-se de 20% a 35% de material volátil, de 65% a 

80% de carbono fixo e de 1% a 3% as cinzas (material inorgânico). 

O Brasil é o maior produtor mundial deste insumo energético, sendo o setor industrial, liderado 

pelas indústrias de ferro-gusa, aço e ferro-ligas, o maior consumidor do carvão vegetal utilizando 

85% da produção nacional. O setor residencial consome cerca de 9% e o setor comercial fica com 

1,5% da produção de carvão vegetal. Basicamente a produção de carvão vegetal implica na 

dispersão de grande quantidade de matéria e energia, iniciada com a derrubada da mata e 

prosseguindo durante o processo de carbonização onde são gerados gases voláteis que são 

compostos de uma fração que pode ser liquefeita, conhecida como material pirolenhoso, e de uma 

fração não condensável.  Assim, do processo de carbonização aproveita-se apenas o carvão 

vegetal, dispersam-se gases, vapores d’água, líquidos orgânicos e alcatrão. 
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Segundo o Balanço Energético Nacional 2011, no Brasil a produção total de lenha em 2010 foi de 

84,101 milhões de toneladas, sendo que 27,86 milhões de toneladas (33,1%) foram utilizadas na 

produção de carvão vegetal e 1,235 milhões de toneladas (1,5%) diretamente na geração elétrica, 

gerando um total de 29,095 milhões de toneladas (34,6%) aplicadas em transformação (produção 

de carvão vegetal e geração elétrica).  

O setor residencial é responsável pelo consumo de 27,9% da lenha produzida, geralmente utilizada 

na cocção dos alimentos nas regiões rurais. Como exemplo, tem-se como média a necessidade de 

2m³ de lenha por mês para que uma família de oito pessoas possa preparar suas refeições neste 

período. O setor industrial fica responsável por 27,5% do consumo da produção de lenha, sendo as 

indústrias de alimento e bebidas, cerâmicas e papel e celulose as principais consumidoras. O setor 

agropecuário e o comercial, em menores números, também são consumidores deste insumo. 

Analisando-se estes dados verifica-se que a produção de energia elétrica advinda da lenha ainda é 

pequena em relação a produção total desta biomassa, cerca de 1,5%, totalizando cerca de 4,45 

TWh (0,38 milhão de tonelada equivalente de petróleo - tep). 
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RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DA MADEIRA. O Brasil possui alto potencial florestal devido às 

suas grandes extensões de terra que possibilitam um alto volume de produção de madeira. A 

cadeia produtiva da madeira gera uma grande quantidade de resíduos se considerarmos os 

processos de transformação primário, secundário e terciário que, se não tratados adequadamente, 

podem gerar diversos problemas ambientais. Estes resíduos são constituídos pelo material 

florestal orgânico que sobra na floresta após a colheita, sobras de madeira, com ou sem casca, 

galhos grossos e finos, fuste, casca, copa, touça e raízes. 

Seus resíduos possuem poder calorífico inferior de 4174 Kcal/Kg e densidade de 350 Kg/m³. Já o 

eucalipto é a designação vulgar das várias espécies vegetais do gênero Eucaliptos, pertencente à 

família das mirtáceas, que compreende outros 130 gêneros. Seus resíduos possuem poder 

calorífico inferior de 4024 Kcal/Kg e densidade de 374 Kg/m³. Tanto os valores citados para o 

eucalipto quanto para o pinus consideram um teor de umidade em torno de 25%. O eucalipto é 

responsável por 81,6% da área total com florestas plantadas e o pinus é responsável por 17,2%, 

ficando 1,2% da área plantada para outros gêneros. O processamento primário é composto pela 

extração da madeira da floresta nativa ou da floresta de reflorestamento transformando-a em 

toras, gerando um desperdício de madeira na forma de resíduos. Em plantios de pinus, cerca de 

28% do peso total da árvore fica na floresta em forma de resíduos, já no plantio de eucaliptos 22% 

se tornam resíduos.  

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 68 

O setor de base florestal (processamento secundário) se baseia na transformação das toras de 

madeira em placas, barras, laminados, painéis, compensados etc. Nesta fase é gerada a maior 

quantidade de resíduos, pois para cada tonelada de madeira bruta beneficiada, são gerados de 

35% a 50% de resíduos. Em uma última etapa, essa madeira processada é utilizada na montagem 

de móveis, construção civil, entre outras finalidades, o que também gera perdas nas operações de 

corte e acabamento. 

A produção de madeira pinus em toras concentra-se nas regiões Sul e Sudeste do país, as quais 

respondem por mais de 90% da produção sustentável nacional. Já a produção de madeira de 

eucalipto, também em toras, concentra-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil, e 

representam mais de 70% da produção sustentável nacional de eucalipto. O principal segmento 

consumidor de madeira em tora (processo primário) de floresta plantada é a indústria de papel e 

celulose, seguida pela siderurgia e pela indústria de madeira serrada. Após o processo secundário, 

os principais destinos da madeira processada são as indústrias moveleiras e de construção civil. 
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LICOR NEGRO.Outro derivado da madeira que é bastante utilizado como combustível para a 

geração de energia elétrica é o licor negro. O licor negro, também conhecido como lixívia negra, é 

um resíduo líquido proveniente do digestor após o processo de cozimento da madeira. É uma 

mistura complexa que contém grande número de substâncias orgânicas dissolvidas da madeira 

junto a seus componentes inorgânicos. Seu poder calorífico inferior é da ordem de 2860 Kcal/Kg 

de licor. 

Na indústria de produção de papel a matéria prima é a polpa da madeira que é obtida através de 

processos mecânicos e químicos da madeira bruta separando-a em lignina, celulose e 

hemicelulose (componentes da madeira). Os processos mecânicos trituram a madeira, separando 

assim apenas a hemicelulose que é uma polpa de menor qualidade, de fibras curtas e de cor 

amarelada. O processo químico na indústria de papel mais difundido no Brasil é o Kraft, onde uma 

solução de hidróxido de sódio / sulfito de sódio, conhecido como licor branco, é adicionada para 

separar a celulose da matéria prima lenhosa, etapa essa conhecida como digestão.  

 
 

A matéria-prima excedente da indústria de papel e celulose é apontada como um importante 

gerador de energia elétrica por meio do reaproveitamento de resíduos da biomassa. Ela é formada 

por matéria vegetal, como madeira, galhos e folhas, além do licor negro, subproduto extraído do 

processo de transformação de celulose. Depois de compactados, os outros resíduos podem ser 

transformados em carvão vegetal, briquetes ou paletes para serem usados em processos de 

combustão em caldeiras e fornos.  
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Dados do Cenbio indicam que a área florestal plantada do Brasil em 2012 era de pouco mais de 7 

milhões de hectares. A geração total de energia no país utiliza 57,2 megametros cúbicos (Mm³) da 

madeira consumida a partir de floresta plantada. As 48 usinas de resíduos da indústria madeireira 

e as 15 de licor negro, da silvicultura, geram, respectivamente, 417.835 kW e 1.304.182 kW de 

potência, segundo a Anel, e juntas, não correspondem nem a 2% da geração nacional. 

Nesta operação, mais da metade da madeira se solubiliza, saindo junto com os produtos químicos 

na forma de uma lixívia escura, o licor negro. No Brasil, a produção total de licor negro no ano de 

2010 foi de 21.247.000 toneladas, sendo 4.796.000 toneladas (22,6%) aplicadas em 

transformação (geração de energia elétrica). Este quantitativo equivale a 1,37 milhões de tep e 

15,95 TWh.  

O licor negro é de particular interesse devido aos diversos impactos ambientais que pode causar 

no controle biológico nas estações de tratamento de efluentes e o potencial impacto em caso de 

derrames na vida aquática e nas emissões no processo de combustão como TRS (Teor de Enxofre 

Reduzido) e poluentes atmosféricos. 

Atualmente as grandes empresas do setor de celulose são monitoradas e fiscalizadas por órgão 

ambientais. Diante desse controle são adotados diques de contenção para os tanques de 

armazenamento dos produtos que são utilizados no processo de fabricação como o licor verde, 

licor branco e também o licor negro. 
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POTENCIAL DE BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL NO BRASIL. A produção e o uso de biomassa 

dos maiores produtores nacionais na ordem São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Mato Grosso 

do Sul, Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul totalizam 78% da produção nacional.  

São os estados com maior desenvolvimento em termos de produção e consumo de biomassa e 

com maior número de empresas do setor. Tudo em função do enorme potencial de biomassa 

(florestal, industrial, agroindustrial-sucroenergético).   

A geração de resíduo de madeira processada mecanicamente para o Brasil foi equivalente a 

50.778.566,33 m³, valor correspondente a 45% de perda no processamento das toras. A região 

com maior geração de resíduo foi a Sul, apresentando valor de 21.188.983,25 m³ (41,7%), seguida 

do Sudeste (32%) e do Norte (15,3%).    

Em relação aos estados, o Paraná possui a maior geração desses resíduos, com valor de 

10.922.631,10 m³, seguido por São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais.  

As fábricas de papel e celulose geram uma quantidade de resíduos de aproximadamente 48 t de 

resíduos para cada 100 t de celulose produzida, ou seja, produzem 48% de resíduo em seu 

processo produtivo.  

Os dados de produção de papel e celulose foram retirados do Relatório anual referente à produção 

de papel e celulose realizado pela Associação Brasileira de Celulose e Papel – Bracelpa.   Em 

2010, foram produzidas, no Brasil, 22.743.000 t de papel e celulose. Desta forma, a geração de 

resíduo das indústrias de papel e celulose foi estimada em 10.916.640 t em todo o Brasil. A 

produção de celulose gera vários tipos de resíduos orgânicos e inorgânicos. 
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A geração de resíduo da cadeia florestal e industrial para o Brasil foi equivalente a 85.574.464,76 

m³. A região com maior geração de resíduo foi a Sul, apresentando valor de 30.099.297,47 m³ 

(35,17%), seguida da Sudeste (26,33%) e Norte (15,48%). 
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Unidades da 

Federação 

Resíduo da Colheita (m³/ano)  Resíduo – processamento 

mecânico madeira 

Resíduo – cadeia florestal (colheita e 

processamento mecânico)  

  

Total 

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo Extrativismo Silvicultura   

BRASIL 18.442.217,88 16.353.680,56 48.110.133,60 2.668.432,73 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

NORTE 572.494,73 9.612.521,49 1.493.464,50 1.568.476,70 2.065.959,23 11.180.998,19 13.246.957,42 

Rondônia  1.456.532,22   237.662,60   1.694.194,82 1.694.194,82 

Acre  129.307,04   21.099,05   150.406,09 150.406,09 

Amazonas 405,38 1.132.482,78 1.057,50 184.787,40 1.462,88 1.317.270,18 1.318.733,06 

Roraima  108.247,43   17.662,75   125.910,18 125.910,18 

Pará 342.422,16 6.409.226,75 893.275,20 1.045.794,58 1.235.697,36 7.455.021,33 8.690.718,69 

Amapá 229.667,19 286.277,06 599.131,80 46.711,88 828.798,99 332.988,94 1.161.787,93 

Tocantins  90.448,22   14.758,45   105.206,67 105.206,67 

NORDESTE 2.877.974,13 1.602.994,97 7.507.758,60 261.560,95 10.385.732,73 1.864.555,92 12.250.288,65 

Maranhão 11.667,04 198.115,42 30.435,75 32.326,53 42.102,79 230.441,94 272.544,73 

Piaui  129.546,20   21.138,08   150.684,28 150.684,28 

Ceará 3.232,13 51.024,19 8.431,65 8.325,63 11.663,78 59.349,81 71.013,60 

Rio G Norte  7.049,54   1.150,28   8.199,82 8.199,82 

Paraíba             

Pernambuco  37.357,32   6.095,60   43.452,92 43.452,92 

Alagoas 6.811,34 2.547,19 17.768,70 415,63 24.580,04 2.962,81 27.542,85 

Sergipe 653,78 14.521,65 1.705,50 2.369,50 2.359,28 16.891,15 19.250,43 

Bahia 2.855.524,29 1.162.833,46 7.449.193,80 189.739,73 10.304.718,09 1.352.573,18 11.657.291,27 

 

 

Em relação aos estados, o Paraná apresentou a maior geração, com valor de 15.741.680,80 m³, 

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

Federação 

Resíduo da Colheita (m³/ano)  Resíduo – processamento 

mecânico madeira 

Resíduo – cadeia florestal (colheita 

e processamento mecânico)  

  

Total 

Silvicultura Extrativismo Silvicultura Extrativismo Extrativismo Silvicultura   

BRASIL 18.442.217,88 16.353.680,56 48.110.133,60 2.668.432,73 66.552.351,48 19.022.113,28 85.574.464,76 

SUDESTE 6.222.982,01 61.148,59 16.233.866,10 9.977,63 22.456.848,11 71.126,21 22.527.974,32 

Minas Gerais 1.342.380,34 42.194,30 3.501.861,75 6.884,85 4.844.242,09 49.079,15 4.893.321,23 

Espirito Santo 1.074.798,17 2.469,97 2.803.821,30 403,03 3.878.619,47  2.872,99   3.881.492,46 

Rio de Janeiro 25.887,42 1.201,20 67.532,40 196,00 93.419,82 1.397,20 94.817,02 

São Paulo 3.779.916,08 15.283,13 9.860.650,65 2.493,75 13.640.566,73 17.776,88 13.658.343,61 

SUL 8.069.875,34 840.438,89 21.051.848,70 137.134,55 29.121.724,04 977.573,44 30.099.297,47 

Paraná 4.144.837,59 674.212,11 10.812.619,80 110.011,30 14.957.457,39 784.223,41 15.741.680,80 

Santa 

Catarina 

2.677.905,18 128.897,34 6.985.839,60 21.032,20 9.663.744,78 149.929,54 9.813.674,32 

Rio Grande 

Sul 

1.247.132,57 37.329,44 3.253.389,30 6.091,05 4.500.521,87 43.420,49 4.543.942,35 

CENTROOESTE 698.891,69 4.236.576,63 1.823.195,70 691.282,90 2.522.087,39 4.927.859,53 7.449.946,92 

Mato Grosso 

Sul 

651.376,39 11.029,59 1.699.242,75 1.799,70 2.350.619,14 12.829,29 2.363.448,43 

Mato Grosso 6.236,74 4.204.872,46 16.269,75 686.109,73 22.506,49 4.890.982,18 4.913.488,67 

Goiás 41.278,56 20.674,58 107.683,20 3.373,48 148.961,76 24.048,06 173.009,82 
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BIOMASSA DE ORIGEM AGROINDUSTRIAL.  A biomassa energética agrícola é definida como os 

produtos e sub-produtos 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.  

O Brasil é considerado como um dos maiores produtores agrícolas devido à várias razões, desde a 

disponibilidade de área para cultivo, possibilidade de introdução de culturas variadas à posição 

geográfica (condições climáticas adequadas), além de sua rica biodiversidade e tecnologia 

avançada, afigura-se, portanto como um fornecedor com potencial altíssimo de matérias primas 

(resíduos) para a produção de bioenergia. 
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POTENCIAL DE BIOMASSA DE ORIGEM AGROINDUSTRIAL Os resíduos de origem agrícola são 

aqueles que têm origem nas atividades agrícolas e de pecuária. Incluem embalagens de 

fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos de colheita e esterco animal. As embalagens 

de produtos agroquímicos, geralmente altamente tóxicos, têm sido alvo de legislação específica 

quanto aos cuidados para com a sua destinação final. 

      Produto  Safra  Produção Total Safra  Produção de Resíduos   (Mil 

Toneladas)  

Cana-de-Açúcar (Bagaço, Palha e Colmo)  624.991.000  324.995.320  

Soja – Grãos (Palha e Resíduos)  68.479.967  95.871.950  

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

Banana (Folha, Pseudocaule e Engaço)  7 072 076  29.136.953  

Mandioca Rama (95%)  26.078.596  17.237.951  

Arroz – Grãos (Casca , Palha)  11.325.672  16.875.250  

Feijão – Grãos (Palha e Resíduos)  3.223.074  11.828.681  

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

Trigo – Grãos (Palha e Resíduos)  5.960.523  8.344.732  

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

Coco da Baia  1.991.957  1.195.174  

Abacaxi (Farelo e resíduo)  1 448 875  869.325  

Café – Grãos (Casca e Resíduos)  2.862.013  801.363  

Sorgo (Grãos)  390.000  794.176  

A estimativa da área a ser colhida em 2014, de 52,9 milhões de hectares, apresentou acréscimo 

de 8,4% frente à área colhida em 2012 (48,8 milhões de hectares) e aumento de 128.262 ha da 

prevista no mês anterior (0,2%).  O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste 

grupo, que somados representaram 92,2% da estimativa da produção e responderam por 86,0% 

da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior houve acréscimos na área de 8,9% para o milho, 

10,9% para a soja e decréscimo de 463 ha (-0,0%) na área colhida de arroz.  No que se refere à 

produção, os acréscimos foram de 3,9% para o arroz, de 10,0% para o milho e de 23,5% para a 

soja, quando comparados a 2012.   
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Entre as Grandes Regiões, o volume da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas 

apresentou a seguinte distribuição: Centro-Oeste, 75,8 milhões de toneladas; Região Sul, 73,3 

milhões de toneladas; Sudeste, 19,5 milhões de toneladas; Nordeste, 12,8 milhões de toneladas e 

Norte, 4,5 milhões de toneladas. Comparativamente à safra passada, foram constatados 

incrementos de 7,0% na Região Centro-Oeste, 32,7% no Sul, 1,2% no Sudeste e 8,2% no Nordeste.  

Na Região Norte houve decréscimo de 4,0%.  

Produto  

Agrícola  

 

Produção Total Safra  

 (mil tons)   

Fator Residual 

Quantitativo  

(Ton matéria/Ton 

produzida)  

Produção de Resíduos   

(Mil Toneladas)  

Cana-de-Açúcar (Bagaço)  624.991.000   0,28%   174.997.480   

Cana-de-Açúcar (Palha e Colmo)  624.991.000  0,24% 149.997.840  

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

Milho – Grãos (Palha, Sabugo e 

Resíduos)  

 56.059.638  1,42%   79.604.685   

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

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

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

Algodão Herbáceo - (Rama) (Casca e 

Caroço)  

2.931.295  2,45%  - 0,50% 8.647.319  

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

Cacau – Amêndoa (Casca e Resíduos)  233.710  0,38%  88.809  

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

 

      Cálculo Total 

Safra Brasil       (Mil Tons)  776.299.153 

Total Resíduos        (Mil Tons)  547.306.628 

Nessa avaliação para 2013, o Mato Grosso liderou como maior produtor nacional de grãos, com 

uma participação de 23,8%, seguido pelo Paraná (20,3%) e Rio Grande do Sul (15,7%), que 

somados representaram 59,8% do total nacional previsto. Cumpre registrar que para os cultivos de 

terceira safra de alguns produtos e para as culturas de inverno (trigo, aveia, centeio, cevada e 

triticale) que, devido ao calendário agrícola. 
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         Produto  Produção Total 

Safra (mil 

tons)    

Fator Residual 

Quantitativo  

(Ton matéria / Ton 

produzida)  

Produção de 

Resíduos   

(Mil Toneladas)  

PCS 

[MJ/kg]  

Energia nos 

Resíduos 

(Mil Tep) 

FAO – 0,35 

Tep-Ton  

Fibras - Buriti  803  0,176  141   49,35  

Carnaúba  1.540  0,39*  600,6   210,21  

Juta (Fibra) 2010  693  1,46  1.011,7   354,09  

Sisal (Fibra) 2010 Refugo e 

Bucha  

253.678  1,33  337.391   118.086,85  

Piaçava  72.232  0,39*  28.170   9.859,50  

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

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

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

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

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

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

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

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

Castanha de Caju 2010  281.656  0,73  205.608  18,50  71.962,80  

Castanha do Pará  37.467  0,75  28.100  20,28  9.835,00  

Palmito  5.076  0,39*  1.979  16,65  692,65  

Mandioca Rama (95%) Total  26.078.596  0,186        0,50  17.237.951  19,70  6.033.282  

Coco da Baia  1.991.957  0,60  1.195.174  18,67  418.310,90  

Sorgo (Grãos) 2010  1.588.352  0,50  794.176   277.961,60  

            Cálculo Total  

      Safra 2010-2011:   (Mil Tons)   30.755.453  

      Total Resíduos:   (Mil Tons)  20.023.197   

      Energia Resíduos   (Mil Tep)   7.008,11  
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CANA-DE-AÇÚCAR.A cana-de-açúcar é a matéria-prima de maior produção em todo o mundo, 

produção esta encabeçada pelo Brasil com quase 400 milhões (Mt) de produção anual, seguido 

por Índia, China, Tailândia, Paquistão e México. A China é o maior produtor de arroz (187 milhões 

de Mt), os Estados Unidos são o maior produtor de milho (300 milhões de Mt) e de soja (86 

milhões de Mt), a União Européia é a maior produtora de beterraba com quase 127 milhões de Mt. 

A Europa e os Estados Unidos são os principais concorrentes do maior produto energético obtido 

da biomassa, o álcool da cana-de-açúcar, já que a beterraba e o milho são utilizados por esses 

países para a obtenção do produto emergente. 

O setor sucroalcooleiro no Brasil possui 377 usinas cadastradas no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; destas, 272 unidades estão localizadas na região Centro-Sul. O estado 

de São Paulo possui o maior número de usinas; no total são 165 unidades produtoras. O mercado 

sucroalcooleiro movimenta em torno de R$ 12,7 bilhões por ano, entre faturamentos diretos e 

indiretos, o que corresponde a 2,3% do PIB brasileiro, sendo responsável por aproximadamente 1 

milhão de empregos diretos. O estado de São Paulo é também o maior produtor de açúcar e álcool 

do país, produzindo cerca de 60% do total nacional. O período de safra na região Centro-Sul 

acontece entre os meses de maio e novembro, enquanto na região Norte-Nordeste o período é de 

dezembro a abril. 

Cana de açúcar é uma gramínea com uma haste fibrosa espessa, crescendo até 6 metros de 

altura. As variedades comerciais de cana de açúcar são híbridos complexos de várias espécies 

dentro do gênero Saccharum. A espécie mais conhecida é Saccharum officinarum. A planta de 

cana é constituída por quatro partes principais, que são: raízes, talho (fruto agrícola), folhas e 

flores. O talho é constituído no seu interior por um tecido esponjoso muito rico em sumo açucarado 

que pode ser extraído de diversas maneiras. 
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Bagaço de cana. O bagaço de cana possui grande porcentagem de fibras, o que lhe concede boas 

características combustíveis; por esse motivo, juntamente como fato de ser um combustível, o 

bagaço de cana équeimado nas caldeiras visando à geração de vapor para o processo.  

A tecnologia utilizada na indústria sucroalcooleira é baseada no cicloconvencional de vapor (ciclo 

Ranking), usando-se, em grande parte, o bagaço de cana, in natura, com 50% de umidade, para a 

queima em caldeiras que produzem vapor com pressão de 21 kgf. /cm2 e temperatura de 300 ºC 

em média. Esse vapor aciona uma turbina acoplada a um gerador, produzindo parte da energia 

elétrica necessária para sua operação. O vapor gerado pela caldeira não é usado, exclusivamente, 

para a geração de energia elétrica, porque também é empregado como fluido de trabalho para 

equipamentos de preparação, moagem da cana e para utilização no processo industrial. Esse tipo 

de utilização do vapor é chamado de cogeração. 

Resultado da colheita da cana-de-açúcar para o setor sucroalcooleiro, para produção de etanol e 

açúcar, o bagaço da planta é uma das principais fontes de produção de energia renovável a partir 

da biomassa no Brasil. A ponta e palha da planta também são utilizadas em lavouras onde o 

processo de colheita é mecanizado. Os resíduos são queimados em caldeiras, e o vapor impulsiona 

as turbinas que irão gerar a energia elétrica. De acordo com a Aneel, 370 usinas usam esta fonte 

para suprir toda a demanda de produção térmica e elétrica durante o período de safra. A produção 

média é de 8.974. 912 Quilowatts (kW), o que equivale a 6,77% da produção brasileira. Parte das 

beneficiadoras consegue vender o excedente para o Sistema Interligado Nacional (SID). 

O conteúdo calórico da cana-de-açúcar, considerando todos os seus componentes (sacarose, 

fibras, água e outros) é de, aproximadamente, 1060 Kcal/Kg.  

Para o bagaço de cana o poder calorífico inferior é de 2130 Kcal/Kg, considerando o bagaço com 

50% de umidade. O poder calorífico inferior das pontas e folhas (palha) da cana-de-açúcar é de 

3105 Kcal/Kg, também considerando 50% de umidade.  

A cana de açúcar é constituída por fibra e sumo onde o sumo é composto por água, sólidos 

solúveis ou brix. O brix é um composto de sacarose mais açúcares redutores e sais, sendo estes 

dois últimos considerados impurezas.  

Em outras palavras a cana de açúcar, considerando a matéria seca a 30%, tem a seguinte 

composição: 70% de umidade, 14,7% de fibras, 13% de açúcares e 2,3% de não açúcares. 

Com relação a energia térmica, a geração de vapor é realizada em caldeiras aquatubulares, que 

utilizam o bagaço de cana como combustível.  

O vapor gerado aciona turbinas e moendas, supre a demanda térmica do processo industrial e gera 

energia elétrica, estabelecendo assim o ciclo de co-geração. A energia elétrica é gerada através da 

injeção de parte do vapor produzido em turbinas específicas e pode ser utilizada para auto-

suficiência ou abastecimento parcial de energia elétrica do complexo industrial.  

Em caso de produção excedente de energia elétrica, a mesma pode ser comercializada para o 

sistema público e disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 
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CANA ENERGIA. As plantas do gênero Saccharum (cana-de-açúcar), foco deste estudo, é uma das 

plantas mais versáteis entre as espécies vegetais domesticadas pelo homem, seja pela grande 

gama de possibilidades de utilização desta planta e/ou pela sua capacidade de adaptação, após a 

sua domesticação e a evolução do melhoramento genético. Fato é que esta planta de origem 

milenar tem contribuído de forma imprescindível para o avanço da agricultura brasileira, e para a 

produção de energia renovável principalmente no que tange as possibilidades de alteração na 

composição da matriz energética e a produção de bioenergia, que tem sido motivo de discussões 

entre as lideranças mundiais desde as últimas décadas do século passado. 

 

Híbridos interespecíficos, oriundos dos programas de melhoramento genético, resistentes a pragas 

e doenças e melhores adaptados às diversas condições ambientais permitiram a expansão da 

cultura pelo planeta. Nas últimas três décadas, o setor canavieiro do Brasil obteve acréscimo de 

30% nos seus índices de produtividade e qualidade agroindustrial, sendo que o melhoramento 

genético foi o fator que mais contribuiu para esses ganhos, e isso faz com que o país seja 

independente do domínio tecnológico externo. 

Segundo Barbosa et al. (2000), nas últimas duas décadas, no estado de São Paulo houve ganhos 

de 0,64 toneladas de cana/hectare ano e de 1,79 toneladas de açúcar/hectare ano. Perecin et al. 

(2009) estudando 49 experimentos conduzidos pelo Centro de Cana do IAC, no período de 1994 a 

2006, e em vários locais, observou um progresso genético, para o primeiro corte de 1,28 toneladas 

por hectare ano (1,16% anual) e de 1,28% anual para toneladas de açúcar por hectare ano e, para 

o segundo corte, respectivamente de 0,56% e 1,43%. É claro que a totalidade desses ganhos não 

foi decorrência exclusiva do melhoramento genético, mas também de melhorias nas condições de 

cultivo e manejo, mas não há dúvidas que boa parte desses ganhos é consequência do 

melhoramento genético. 

Diferenças na qualidade entre espécies e variedades de gramíneas são bastante conhecidas 

(COLLINS; CASTLER, 1990) e, portanto, o melhoramento genético da planta forrageira pode 

influenciar a qualidade e características do material obtido. Essas características desejáveis 

apenas se manifestam se tais variedades mostrarem-se adaptadas às condições específicas de 

cultivo e manejo, nas diferentes unidades produtoras.  
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A importância dessa adaptabilidade favorável é marcante, sobretudo, em áreas de expansão da 

cultura, onde nem sempre as condições de cultivo são as melhores (solos menos férteis e 

deficiência hídrica, principalmente). 

Segundo Nunes Junior et al. (2002), os híbridos de cana-de-açúcar tradicionais apresentam 

potencial genético de produção muito mais elevado quando comparado à média de produção, 

mesmo em unidades de produção mais tecnificadas, nas quais a produção de colmos raramente 

ultrapassa 100 t/ha. Essa defasagem entre potencial genético e produtividade obtida relaciona-se 

a diversos fatores de produção intrínseca ao clima, solo, práticas culturais e às interações desses 

parâmetros com as características genéticas dos híbridos. 

A resposta diferenciada dos genótipos nos vários ambientes é conhecida como interação de 

genótipos com ambientes – G x E (EBERHART; RUSSEL, 1966) e este é um fenômeno natural que 

faz parte da evolução das espécies. Seus efeitos permitem o aparecimento de genótipos estáveis e 

aptos a um ambiente específico, assim como, de comportamento geral, aptos a vários ambientes. 

Dessa forma, o comportamento dos genótipos em relação ao ambiente, tem merecido especial 

atenção por parte dos melhoristas, pois interfere nos processos de seleção (VENCOVSKY; BARRIGA, 

1992): a partir dele é possível executar uma seleção de genótipos com adaptação ampla ou 

específica, escolher locais de seleção para as fases iniciais da seleção, e determinar o número 

ideal de ambientes e de genótipos a serem avaliados em cada fase da seleção (FOX et al., 1997), 

além de ser condicionante e exercer forte pressão sobre as características quantitativas e 

qualitativas das cultivares em processo de seleção, fazendo com que a variabilidade genética seja 

expressada dentro da população. 

Devido ao pouco conhecimento do controle genético de caracteres quantitativos, responsáveis 

pelas características de maior importância comercial, a identificação dos genótipos promissores 

baseia-se na seleção para caracteres secundários, correlacionados com o caráter principal 

(BRESSIANI, 1993). 

Uma grande desvantagem desta estratégia é que as correlações obtidas dependem em certo grau 

das condições ambientais de avaliação, o que prejudica bastante na identificação dos genótipos 

superiores. 

A agroindústria da cana-de-açúcar foi milenarmente explorada para a produção de açúcar 

(sacarose) e Ming et al. (2006) descrevem cinco fases principais na história de melhoramento da 

cana. A primeira relacionada ao cruzamento e seleção de clones da cana nobre para obter as 

cultivares nobres, porém estas possuíam falta de vigor, pouca capacidade de rebrota e baixa 

resistência a doenças. Na segunda fase ocorreram hibridações interespecíficas entre as canas 

Saccharum. officinarum e a espécie selvagem S. spontaneum, seguido de sucessivos 

retrocruzamentos com S. officinarum, procedimento que ficou conhecido como nobilização, neste 

processo o objetivo principal era obter novas cultivares que possuíssem o potencial de produção de 

açúcar das canas nobres e a robustez, vigor e resistência a doenças de S. spontaneum. A terceira 

fase consistiu no cruzamento das canas nobilizadas. Na quarta fase foram desenvolvidas as atuais 

cultivares de cana-de-açúcar a partir de cruzamentos entre os híbridos obtidos na fase anterior e 

na de nobilização.  
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Como consequência, houve um forte efeito de gargalo no desenvolvimento das canas modernas, 

pois elas são derivadas essencialmente de poucos genótipos parentais (ARCENEAUX, 1965; 

ROACH, 1989; JACKSON, 2005). 

Conscientes desse problema, os melhoristas deram início por volta de 1960 à quinta fase do 

melhoramento, caracterizada pelo uso de germoplasma selvagem nos programas de 

melhoramento, na tentativa de ampliar a base genética estreita das cultivares até então 

desenvolvidas. Portanto, as cultivares modernas de cana-de-açúcar, denominadas coletivamente 

Saccharum spp., são híbridos interespecíficos obtidos pelo cruzamento entre as espécies 

selvagens, S. robustum, S. sinense, S. barberi, S. edule, S. offinarum e S. spontaneum, 

principalmente entre as duas últimas, de tal forma que, segundo D`Hont et al., (1996) as 

variedades modernas possuem aproximadamente 80% das características e cromossomos 

derivados de S. officinarum, 10-15% de S. spontaneum e o restante 5- 10% são cromossomos 

recombinantes. 

No entanto, um novo paradigma está surgindo para otimizar a produção de energia, fundamentado 

na produção de biomassa e nesta última década, vem sendo estudado por algumas instituições de 

pesquisa em melhoramento genético, a produção de híbridos da espécie Saccharum spp. 

direcionadas para a produção exclusiva de biomassa moderna, a cana-energia. Dada a grande 

variabilidade genética existente na espécie, esta mudança de perfil nas cultivares de cana seria 

possível via realização de retrocruzamentos dos híbridos atuais com ancestrais selvagens de S. 

spontaneum, para que as características de alta produção e alto conteúdo de fibras fosse 

introgredido nas populações melhoradas, levando a aumentos de produtividade, maior rusticidade 

e adaptabilidade a áreas agrícolas marginais, revertendo a priorização que foi dada até o momento 

para sacarose. Com objetivo de criar variedades mais adaptadas, rústicas, produtivas e resistentes 

à seca, cruzamentos entre diversos gêneros de Saccharum spp. tem sido realizados (MATSUOKA et 

al., 2012). 

Castro et al. (2001) e Matsuoka et al. (1999), descrevem as principais características da espécie S. 

spontaneum. Segundo estes autores essa planta cresce nos trópicos e subtrópicos, e é a espécie 

que modernamente tem dado maior contribuição ao melhoramento, com suas características de 

vigor, rusticidade, perfilhamento e capacidade de rebrota de soqueira, especialmente devido ao 

vigoroso rizoma e a resistência a estresses, doenças e pragas. São plantas de menor porte, colmos 

curtos e finos, fibrosos e praticamente sem açúcar. O sistema radicular é bem desenvolvido com 

grande perfilhamento da touceira, repercutindo em adaptação a condições adversas de solo e 

clima. 

Segundo Matsuoka et al. (2012) Gravois e Milligan (1992) demonstraram alta herdabilidade para 

fibra e, por consequência, o alto potencial da seleção para esse caráter. Ainda segundo aqueles 

autores, outros pesquisadores, que relataram 79% da variação genética para fibra como aditiva, 

consideraram que a avaliação em um único local e em qualquer ciclo da cultura seria efetivo para a 

seleção de clones fibrosos, o que permitiria rapidez e economia de recursos. Gravois e Milligan 

(1992) afirmam, ainda, que os melhoristas sempre selecionaram contra clones com pouco 

diâmetro de colmo (<1,9 cm) devido à correlação negativa entre diâmetro e teor de fibra, ou seja, 

quanto menor o diâmetro, maior o teor de fibra.  
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Como as fibras se concentram mais na casca, quanto menor o diâmetro, maior a razão da área de 

superfície para volume (MATSUOKA et al., 2012). 

A fibra da cana-de-açúcar é a parte sólida da planta formada por celulose, hermicelulose, ligninas, 

pentosanas, pectinas e outros componentes. É responsável pela sustentação da planta, auxiliando 

na formação de vasos condutores de seiva, além de armazenar o caldo e seus constituintes 

(FERNANDES, 2000). 

Do ponto de vista tecnológico, a fibra constitui-se no material componente da cana que é insolúvel 

em água, sendo composto de celulose, pentosanas, lignina e cinzas (PATURAU, 1969, citado por 

LAVANHOLI, 2008). O conteúdo de fibra na cana é calculado e expresso em porcentagem 

(STUPIELLO, 2002), sendo que os teores encontrados nas cultivares atuais variam de 11 a 13% 

(RIPOLI; RIPOLI, 2004). 

Diversos programas de melhoramento genético de cana-de-açúcar são conduzidos no Brasil e no 

Mundo (LANDELL; BRESSIANI, 2008), os quais objetivam a produção de cultivares que elevam a 

produtividade de energia, na forma de álcool, açúcar e fibra (MARQUES et al., 2008). Atualmente 

no Brasil existem sete programas de melhoramento genético da espécie Saccharum spp., ativos e 

que são conduzidos por instituições públicas e privadas, são eles: IAC, RIDESA, CTC (Centro de 

Tecnologia Canavieira), CanaVialis/Monsanto e Syngenta.  

O programa de melhoramento genético da CanaVialis, foi o pioneiro no país a desenvolver 

variedades dedicadas à produção de biomassa moderna. Em 2012 foram criados outros dois 

programas de melhoramento de origem privada e são conduzidos pelas empresas VIGNIS 

(ANDRADE, 2011) e GraalBio (PORTAL AGRONEGOCIO, 2012), específicos para a produção de cana-

energia.  

Estes programas de melhoramento devem disponibilizar no médio prazo híbridos de cana-energia 

superiores do ponto de vista de maior produção de biomassa e energia por unidade de área. 

A cana-energia poderá ser plantada em áreas de solo e clima piores do que aqueles reservados 

para a produção de alimentos, requerendo menor aplicação de fertilizantes e de defensivos, e 

devido ao maior número de colmos produzidos por essa planta proporcionar maior disponibilidade 

de mudas.  

Em razão do seu vigoroso e abundante sistema radicular fasciculado, apresenta ótima eficiência no 

controle de erosão e recuperação de áreas degradadas (JOHNSON et al., 2007, citado por 

MATSUOKA et al., 2012); além disso, devido ao vigor das socas, permitirá maior número de cortes. 

Segundo Matsuoka et al. (2012), pesquisas constataram que a cana-energia colhida em ciclos 

anuais aumento de produtividade nas socas dos próximos anos ou se mantém estável durante 

pelo menos 6 a 8 cortes. (GIAMALVA et al., 1984; ALEXANDER, 1985, citado por MATSUOKA et al., 

2012). É possível prever 10, 12 ou até mais cortes através de cruzamentos entre S. Spontaneum e 

S. officinarum, devido ao grande vigor da soca desse tipo de planta. Matsuoka et al. (2012) 

apresentam resultados preliminares em cana-planta de um experimento de competição entre 

novos materiais genéticos (clones) de cana-energia e a variedade comercial de cana-de-açúcar 

RB72454. 
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Algumas característica da cana-energia foram enumeradas por Matsuoka et al. (2012), sendo elas:  

(i) produz energia renovável, possibilitando a redução de gases do efeito estufa; 

(ii) alta capacidade de conversão do carbono atmosférico em carbono orgânico na 

formação de biomassa;  

(iii) constitui alternativa de diversificação na matriz energética e redução do consumo de 

petróleo;  

(iv) tem alta densidade de energia, ou seja, energética e economicamente é matéria-prima 

mais eficiente do que aquela de plantas alimentícias;  

(v) plantas adaptadas às condições de estresse e resistentes aos microrganismos 

maléficos;  

(vi) não compete com a produção de alimentos, podendo ser plantada em regiões 

degradadas ou de expansão, impróprias para outras culturas e pode ser usada no 

controle de erosões;  

(vii) apresenta técnicas de exploração dominadas;  

(viii) a colheita pode ser feita durante todo ano (PUI longo) e seu produto pode ser 

armazenado para prolongamento do uso;  

(ix) possibilidade de se obterem formas estéreis, não produtoras de sementes e que assim 

podem ser produzidas para que a multiplicação seja apenas vegetativa. 
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ARROZ. O arroz é uma gramínea anual que tipicamente cresce até 1 – 1,8 metros de altura. A 

principal espécie de arroz cultivada é a oryza sativa, uma das 23 espécies do gênero. As plantas 

desde gênero são tolerantes a condições desérticas, quentes, úmidas, alagadas, secas e frias, e 

crescem em solos salinos, alcalinos e ácidos. A palha de arroz (0,38 tonelada para cada tonelada 

de arroz colhido) é definida como o resíduo que permanece no campo após a etapa de colheita. Já 

a casca de arroz (22% do peso total do arroz com casca) é o resíduo gerado após o processamento 

industrial do arroz bruto. 

A casca de arroz é considerada um dos mais abundantes resíduos da agroindústria brasileira. De 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 2013, a previsão é que 

sejam colhidas 173,8 milhões de toneladas do cereal, 6,9% superior a 2012. Em uma tonelada do 

alimento colhido no campo, 30% é casca. De acordo com a Aneel, existem nove usinas geradoras 

de energia a partir da casca do arroz. Elas queimam o resíduo durante o processo de secagem do 

grão e têm capacidade instalada de 36.433 kW de potência, o que corresponde a 0,03% da 

geração nacional. Apesar de possuir alto valor energético, especialistas afirmam que ainda é baixa 

a adesão desta matéria-prima como fonte de energia, principalmente por falta de incentivo ao 

investimento. 

 

O poder calorífico inferior da palha e da casca são, respectivamente de 3821 Kcal/Kg e 3200 

Kcal/Kg.  Em torno de 15% das cascas de arroz residuais do processo industrial são utilizadas na 

fase de secagem do próprio processo, sendo que os outros 85%, assim como os resíduos de palha 

de arroz gerados no plantio, não possuem outro tipo de reaproveitamento.No que tange a geração 

de resíduos provenientes da produção de arroz, pode-se listar os seguintes: casca, pó, cinza, 

quirela e farelo, palha, impurezas e outros.  
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Dentre os citados destaca-se a casca e a palha que podem ser utilizados na geração de energia 

elétrica. A casca de arroz representa 22% do peso do grão.  

Este resíduo é classificado como resíduo sólido conforme definição da NBR 10004 e de classe II 

(resíduos não perigosos e não inertes), segundo a resolução número 23 do CONAMA, sendo assim 

a casca de arroz, apesar de não ser considerado um resíduo perigoso, necessita de um tratamento 

apropriado para que não resulte em impactos negativos para o meio ambiente.  

A destinação inadequada da casca de arroz pode gerar grandes passivos ambientais. Grande parte 

dos descartes inadequados se deve à logística de transporte da casca de arroz que, por possuir 

baixa densidade, gera grande volume e acarreta na elevação da dificuldade e dos custos de 

transporte.  

O Brasil é o nono maior produtor mundial de arroz e na safra 2009/2010 colheu 11,26 milhões de 

toneladas (MAPA, 2012). Sabe-se que a casca de arroz corresponde a 22% do peso do grão 

gerando 2,48 milhões de toneladas deste resíduo.  

Estima-se que 15% do total de casca de arroz sejam destinados a secagem do arroz e mais 15% 

não possam ser aproveitados por ter sua origem em pequenas indústrias dispersas, o que 

inviabiliza sua utilização. Com isso projeta-se uma quantidade de 1,74 milhões de toneladas de 

casca de arroz que possam ser reutilizáveis.  

A partir do poder calorífico de 3200 Kcal/Kg este número equivale a 0,55 milhões de tep e 6,46 

TWh. Para cada tonelada de arroz colhido são geradas 0,38 toneladas de palha de arroz. 

Considerando-se a produção da safra 2009/2010 tem-se uma produção de 4,3 milhões de 

toneladas deste resíduo. Para o poder calorífico de 3821 Kcal/Kg tem-se o equivalente a 1,6 

milhões de tep e 19,01 TWh. 
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CAPIM ELEFANTE.  O capim elefante é uma gramínea perene com altura entre três e cinco metros. 

Foi trazida da África para servir de pastagem e é utilizada principalmente na criação de gado de 

corte e leiteiro. Suas principais características são: possui crescimento rápido, tolera solos pobres 

de nutrientes e gera uma quantidade maior de biomassa por área. Seu poder calorífico inferior é de 

3441 Kcal/Kg (25% de água). 

O capim-elefante pode ser colhido seis meses após o seu plantio e permite de dois a quatro 

colheitas por ano, o que possibilita fornecimento de biomassa durante todo o ano. O potencial 

energético do capim-elefante pode ser descrito com a relação de 45 toneladas/ha/ano de 

biomassa seca (MAZZARELLA, IPT) que podem virar energia. Além disso, a cultura do capim-

elefante é altamente eficiente na fixação de CO2 atmosférico durante o processo de fotossíntese 

para a produção da biomassa vegetal, contribuindo para a redução do efeito estufa. 

 

A transformação do capim-elefante em energia consiste em sua colheita mecanizada e posterior 

secagem. Em uma próxima etapa, o mesmo segue através de uma esteira para uma máquina onde 

as folhas são picadas em pequenos pedaços e onde é retirado o restante da umidade. Em seguida, 

estes pedaços são depositados em uma caldeira em que serão queimados e transformados em 

energia térmica. Além do uso como fonte de energia elétrica, o capim-elefante pode ser 

transformado em carvão vegetal através do processo de pirólise e também pode ser utilizado na 

produção de álcool através do processo de gaseificação e hidrólise da biomassa. Uma das 

vantagens do uso do capim-elefante é a maior produtividade de massa seca, em média 45 

toneladas/ha/ano. Para o poder calorífico desta biomassa e supondo uma área plantada de 

4500ha, para fins ilustrativos, tem-se uma produção anual de 202500 toneladas que equivalem a 

69,7 mil tep e 0,81 TWh. 
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MILHO. O milho é uma gramínea anual originária da América Central. Possui tipicamente de dois a 

três metros de altura e não possui sabugo no topo da haste. O milho possui flores masculinas e 

femininas separadas, em que as flores masculinas emergem como a franja no topo da haste 

depois que todas as folhas se formaram. Já as flores femininas se encontram na base das folhas, 

no meio da haste. Após a polinização, o grupo de flores femininas forma as espigas. 

No processo de colheita do milho a utilização de máquinas é fundamental e aplicado praticamente 

à totalidade da produção. O milho é colhido e a própria máquina faz o beneficiamento do grão, 

retirando o caule, folhas, palha e sabugo, tendo como resultado o grão de milho limpo. Os grãos 

são depositados na própria máquina e os resíduos são despejados na lavoura, pela parte de trás 

da máquina. Essa é uma grande desvantagem, pois todos os resíduos do milho, chamados de 

palhada, ficam distribuídos por toda a área plantada, dispersos no ambiente. Este fato ocorre em 

toda produção a granel de milho no Brasil, o que praticamente inviabiliza a utilização da palhada 

na geração de energia elétrica devido aos altos custos para juntar e transportar estes resíduos. O 

poder calorífico da palhada de milho é de 4227 Kcal/Kg. 

 

Apesar das indústrias de processamento de milho verde existentes, atualmente não existem 

empreendimentos cadastrados na ANEEL que utilizem os resíduos da produção de milho como 

biomassa para a produção de energia elétrica. Como alternativa para transformar os resíduos de 

milho de biomassa descartada para biomassa energética, alguns países da Europa já utilizam um 

tipo específico de colheitadeiras que beneficiam o grão e descartam os resíduos em montes, 

carreiras ou os armazenam temporariamente em depósitos localizados na própria máquina. Esta 

metodologia poderia ser estudada e aplicada às plantações nacionais de forma a aproveitar o 

grande volume de resíduos gerados para a geração de energia elétrica. Para cada tonelada de 

milho produzida são geradas aproximadamente 2,3 toneladas de palhada de milho (15% de 

umidade). A partir dessa relação estima-se a produção de 122,36 milhões de toneladas de 

palhada. Com um fator de aproveitamento de 40% tem-se 48,94 milhões de toneladas de resíduos. 

Associando-se esta quantidade ao poder calorífico desta biomassa tem-se 20,69 milhões de tep e 

240,61 TWh que poderiam ser aproveitados. 
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SOJA.  A soja é um grão rico em proteínas e pertence à família fabaceae (leguminosa), assim como 

o feijão, a lentilha e a ervilha. O poder calorífico da palha de soja é de 3487 Kcal/Kg. Na produção 

de soja as exigências térmicas e hídricas são altas, destacando-se as fases mais críticas que são a 

floração e a do enchimento dos grãos. Apesar destes fatos, a soja suporta bem a escassez de água 

na fase vegetativa e, no estágio de maturação e colheita, tolera excesso de umidade. 

O processamento dos grãos de soja não gera resíduo e, sendo assim, todos os resíduos da cultura 

de soja são provenientes do processo de colheita, ou seja, os grãos são colhidos e a palha (folhas, 

caule, talos e cascas) é retirada e descartada na lavoura. Assim como na cultura do milho, esta 

característica torna sua utilização muito custosa devido aos gastos com o recolhimento, 

compactação e transporte dos resíduos. Ainda em comparação com a cultura do milho, o 

aproveitamento dos resíduos do plantio de soja ainda possui outra desvantagem, já que 

apresentam efeitos positivos no solo da lavoura.  

Apesar do pouco aproveitamento dos resíduos de soja na geração de energia elétrica no Brasil, a 

soja já é bastante aproveitada como fonte de energia na forma de biocombustível através dos 

processos de transesterificação e craqueamento. Em comparação com outras culturas também 

utilizadas como matéria prima para a geração de biocombustíveis a soja possui uma baixa 

porcentagem de óleo, entretanto suas vantagens são possibilitar a produção em escala e maior 

qualidade do óleo extraído.  

Para cada tonelada de soja produzida são geradas aproximadamente 2,5 toneladas de palha de 

soja (15% de umidade), a partir dessa relação estima-se a produção de 171,75 milhões de 

toneladas de palha. Com um fator de aproveitamento de 40% tem-se 68,70 milhões de toneladas 

de resíduos. Associando esta quantidade ao poder calorífico desta biomassa tem-se a equivalência 

de 23,96 milhões de tep e 278,61 TWh que poderiam ser aproveitados. 
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CASCA DO COCO. A casca do coco também pode ser utilizada como matéria-prima para geração de 

energia elétrica. Todos os anos, são colhidos no Brasil, em média, 2,5 bilhões de frutos, em uma 

área de aproximadamente 280 mil hectares. Apesar dos números de produção, esta matéria-prima 

ainda é subutilizada, segundo o Cenbio. Dificuldade logística e falta de incentivo para 

investimentos limitam o aproveitamento da casca de coco no país. Apenas a parte mais fina da 

casca é utilizada em fornos e caldeiras das usinas beneficiadoras, para secagem do produto. Uma 

tese de doutorado da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) apontou também as 

potencialidades da casca do coco babaçu para geração de energia. Segundo a pesquisa, as 985 

mil toneladas extraídas anualmente poderiam gerar o equivalente a 5% da matriz energética do 

país 
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RESÍDUOS INDUSTRIAIS. Segundo a Norma Regulamentadora N.º 25 (NR 25), estabelecida pela 

portaria n.º 227 de 24 de maio de 2011, entende-se como resíduos industriais aqueles 

provenientes dos processos industriais, na forma sólida, líquida ou gasosa ou combinação dessas, 

e que por suas características físicas, químicas ou microbiológicas não se assemelham aos 

resíduos domésticos, como cinzas, lodos, óleos, materiais alcalinos ou ácidos, escórias, poeiras, 

borras, substâncias lixiviadas e aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como demais efluentes líquidos e emissões gasosas contaminantes atmosféricos. 

Os resíduos são originados nas atividades dos diversos ramos da indústria, tais como: o 

metalúrgico, o químico, o petroquímico, o de papelaria, da indústria alimentícia, etc. (KRAEMER, 

2005). O resíduo industrial é bastante variado, podendo ser representado por cinzas, lodos, óleos, 

resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, vidros 

e cerâmicas. Nesta categoria, inclui-se a grande maioria do resíduo considerado perigoso. Esse tipo 

de lixo necessita de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento (BRASIL, 2004). 

Segundo Cortez dos 5.471 municípios do país, apenas 551 fizeram o controle dos resíduos gerados 

pelo setor produtivo privado em 2003, e foram 1,4 milhão de toneladas de resíduos gerados 

somente nos principais pólos industriais do Brasil. De acordo com esse estudo, são geradas 

anualmente no Brasil aproximadamente 2,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos industriais, 

sendo 600 mil toneladas, um valor próximo de 22%, que recebem tratamento adequado. 
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BIOMASSA ORIUNDA DE REJEITOS URBANOS E INDUSTRIAIS. A biomassa contida em resíduos 

sólidos e líquidos urbanos têm origens diversas, 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. O esgoto urbano possui matéria orgânica 

residual diluída, cujo tratamento é uma imposição sanitária, que através da rota tecnológica de 

digestão anaeróbica encontra aplicação energética. Também se enquadram nesta categoria os 

subprodutos das atividades agroindustriais e da produção animal: uma expressiva quantidade de 

subprodutos resultantes das atividades 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. 

Segundo a Norma Brasileira 10.004 resíduos são aqueles que: Resíduos nos estados sólido e 

semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (BRASIL - ABNT, 1987). 
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Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei Federal nº 12.305 de agosto de 2010, 

define resíduos como: Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 

e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia. 

A quantidade de resíduos sólidos produzida atualmente no mundo é muito grande e seu mau 

gerenciamento, além de provocar gastos financeiros significativos e sérios danos ao meio 

ambiente, pode comprometer a saúde e o bem-estar da população.   

O volume de resíduos produzido no Brasil foi de 273 mil toneladas por dia em 2013 (BRASIL – 

CAMARA DO DEPUTADOS, 2013), se o país continuar avançando lentamente no setor e, se não 

acelerar o ritmo, terá apenas 60% de seu resíduo sendo destinado corretamente em 2014 

(SPITZCOVSKY, 2013).  

Embora o excesso de resíduo sólido seja um problema, seu manejo, se devidamente administrado, 

pode se transformar em solução. O gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos pode 

conservar e gerar energia (BRASIL – SECRETARIA DA ENERGIA, 2014). 

A geração pode ocorrer por vários processos, como a queima do biogás recuperado dos aterros 

sanitários, a incineração ou a gaseificação – todos utilizados como combustível. Caso fosse 

totalmente aproveitado, estima-se que o potencial de geração de energia de todo o lixo seria 

suficiente para abastecer em 30% a demanda de energia elétrica atual do Brasil (BRASIL – 

SECRETARIA DA ENERGIA, 2014). 

Os RSU no Brasil são ricos em matéria orgânica - cerca de 50% a 60% - o que ofereceria 

oportunidades importantes na geração de energia e na compostagem, em vez da solução 

geralmente aceita, que é a disposição em aterros sanitários. Em países desenvolvidos, as diretrizes 

são opostas, pois o Landfill Directive da União Européia (UE) já recomendava a redução drástica do 

envio de materiais biodegradáveis para aterros sanitários até o ano de 2006, com o objetivo de 

erradicar totalmente o aterramento desses materiais.  

Na UE, a potência instalada a partir de RSU em 2000 era de 8.800 MW (8.8 GW) (BRASIL – MMA, 

2014). 

O teor de matéria orgânica (C, H, O, N) do resíduo brasileiro está em 60% aproximadamente, o que 

lhe confere bom potencial energético. O Poder Calorífico Inferior (PCI) médio do resíduo domiciliar é 

de 1.300 kcal/kg (5,44 MJ/kg) (CORTEZ, 2008). 
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REJEITOS URBANOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS.  Os rejeitos urbanos líquidos consistem nos efluentes 

líquidos de origem doméstica e residencial. Já os rejeitos sólidos podem ser definidos como uma 

mistura heterogênea de materiais descartados pelos setores comerciais e residenciais, tais como: 

plásticos, metais, vidros, madeiras, papéis e matéria orgânica, cuja combinação é vulgarmente 

chamada de lixo. 

Os efluentes líquidos são descartados nas redes de esgoto e de lá seguem para as estações de 

tratamento. Após o tratamento nestas estações, uma massa orgânica é produzida, vulgarmente 

chamada de lodo. O lodo proveniente de estações de tratamento de esgoto está sendo alvo de 

estudos e pesquisas, visando seu aproveitamento na geração de energia elétrica através da rota 

tecnológica de digestão anaeróbica. O despejo dos efluentes líquidos sem tratamento diretamente 

no mar, em rios, em córregos e em lagoas, causa a poluição destes recursos naturais. Com relação 

aos rejeitos sólidos urbanos existem três rotas tecnológicas mais aceitáveis pra o processamento 

desta biomassa, a biodigestão anaeróbica é a que apresenta mais vantagens, pois além de um 

processo com maior rendimento energético, possui considerável capacidade de despoluir, permite 

valorizar um produto energético (biogás) e ainda obter um fertilizante, cuja disponibilidade 

contribui com a rápida amortização dos custos da tecnologia instalada. O biodigestor é uma 

estrutura projetada e construída de modo a produzir a situação mais favorável possível para que a 

degradação da biomassa seja realizada sem contado com o ar. Este fato proporciona condições 

ideais para que certos tipos especializados de bactérias, altamente vorazes em se tratando de 

materiais orgânicos, passem a predominar no meio e, com isso, provocar a degradação de forma 

acelerada. 

O biogás gerado a partir dos rejeitos sólidos possui a seguinte composição: metano (CH4): 60% a 

70%, gás Carbônico (CO2): 30% a 40% e traços de nitrogênio (N2), hidrogênio (H2) e gás sulfídrico 

(H2S).  

O poder calorífico do biogás está diretamente relacionado com a quantidade de metano existente 

na mistura gasosa e varia de 5000 a 7000 Kcal/m³. Se submetido a processo de purificação, pode 

gerar um valor de até 12000 Kcal/m³. O metano é um gás incolor e altamente combustível, não 

produz fuligem e seu índice de poluição atmosférico é inferior ao do butano, presente no gás de 

cozinha. 

No Brasil são geradas 169.659 toneladas de lixo por dia (ABRELPE, 2008), resultando em uma 

produção de 61,92 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos. Grande parte 

destes resíduos se localiza em lugares dispersos ou em pequenos aterros sanitários, inviabilizando 

a instalação de uma planta geradora.  Por esse motivo, a título de exemplo, é considerado um fator 

de aproveitamento de 40%, sendo assim consideradas 24,77 milhões de toneladas de resíduos 

sólidos urbanos. 

Com este quantitativo, considerando o poder calorífico médio do biogás como 5000 Kcal/m³ e 

adotando-se uma produção média de biogás de 0,15 m³/Kg de rejeito, tem-se o equivalente de 

1,86 milhões de tep e 21,60 TWh que poderiam ser aproveitados.  
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No que diz respeito aos rejeitos urbanos líquidos, são produzidos 32 milhões de metros cúbicos de 

águas residuais por dia no Brasil.  

Deste total, apenas 14 milhões são coletados e somente 4,8 milhões de metros cúbicos de esgoto 

são tratados, volume que corresponde a apenas 15% do total produzido; o serviço é estendido a 

apenas 44% das famílias brasileiras.  

O restante é descartado de forma indiscriminada nos rios. Visando ilustrar o potencial energético 

deste resíduo, aplicando-se um fator de aproveitamento de 40% sobre o montante de esgoto 

tratado, resultando numa produção aproveitável de 1,92 milhões de metros cúbicos.  

Levando-se em consideração a relação de uma produção média de biogás de 0,15 m³/Kg e o 

poder calorífico do biogás de 5000 Kcal/m³, tem-se a equivalência de 0,960 mil tep e 0,01 TWh 

que poderiam ser aproveitados. 

 

REJEITOS INDUSTRIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS.  São rejeitos de criadouros, abatedouros, destilarias, 

fábricas de laticínios, indústria de processamento de carnes, entre outros, onde os mesmos podem 

ser utilizados na geração de biogás.  

A composição do biogás, resultante da biomassa residual de criadouros de animais é geralmente a 

seguinte: metano (CH4) 40-70% vol, dióxido de carbono (CO2) 30-60% vol, outros gases 1-5% vol, 

hidrogênio (H2) 0-1% vol e sulfeto de hidrogênio (H2S) 0-3% vol (COLELHO, 2000) e o poder 

calorífico deste biogás também está relacionado diretamente ao teor de metano como já foi dito 

em referência a rejeitos urbanos sólidos e líquidos. 

Os rejeitos industriais sólidos e líquidos comumente são produzidos em baixa escala e em locais 

dispersos. Mesmo considerando uma pequena geração de biomassa anual nestes locais, estes 

rejeitos podem ser utilizados para produzir biogás e gerar energia elétrica mediante estudos de 

viabilidade.  

Esta energia produzida será utilizada pela própria indústria, criadouro, destilaria, abatedouro, 

fábrica de laticínio, entre outros, em seus processos e, se possível, o excedente poderá ser 

comercializado. 
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BIOMASSA PARA CO-GERAÇÃO DE ENERGIA. O novo modelo institucional do setor elétrico, 

implantado pela Lei n 10848/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 5163/2004, estabeleceu as 

diretrizes operacionais da política energética nacional, com foco na elevação dos níveis de 

eficiência e competitividade dos Sistemas Energéticos, possibilitando assim a diversificação das 

fontes energéticas, tendo ainda criado condições importantes para o avanço da oferta e da 

utilização da biomassa.  
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A necessidade da descentralização da produção de energia elétrica é uma tendência mundial. No 

Brasil, essa tendência possibilita cada vez mais criar condições de oferta localizada de energia, 

tendo em vista que os principais projetos de geração, a partir de fontes hidrelétricas, estão 

localizados em regiões distantes dos centros de carga, exigindo elevados investimento em linhas 

de transmissão e ainda aumento do risco de interrupção operacional de grandes blocos de carga.  

A co-geração é definida como sendo o processo em que há produção simultânea de energia 

térmica e energia mecânica (normalmente convertida em energia elétrica), destinados a consumo 

próprio ou de terceiros, a partir de uma fonte de combustível como a biomassa. O calor produzido 

pode ser utilizado diretamente no processo industrial, bem como recuperado e convertido para 

utilização para energia térmica e de aquecimento. 

A co-geração de energia ao uso de biomassa surge então como uma alternativa tecnológica de 

geração de eletricidade, que tem condições de aumentar a confiabilidade do atual modelo de 

geração centralizada. Além disso, a co-geração pelas suas características de projeto customizado e 

localizado, possibilita evitar e adiar custos e investimentos adicionais nos sistemas de transmissão 

e de distribuição de energia elétrica e, ainda, minimizar impactos ambientais.  

A co-geração permite poupar cerca de 15 a 30% da energia primária necessária para produzir, 

separadamente, eletricidade e calor. Outra vantagem da co-geração é a redução do impacto 

ambiental causado pela transformação de energia. A utilização mais eficiente do uso de co-geração 

com a biomassa resulta numa diminuição significativa das emissões de gases poluentes (em 

particular do CO2, que é o gás que mais contribui para o efeito de estufa). Ao produzir a 

eletricidade e o calor no local da sua utilização, a co-geração permite ainda reduzir os custos de 

transporte e distribuição da energia elétrica. 
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Outras vantagens da co-geração são: elevada eficiência dos sistemas de conversão e utilização de 

energia; possibilidade de utilização de variadas formas de combustível como a biomassa dos 

resíduos florestais, industriais e agrícolas; forma descentralizada de produção de energia, 

projetada para satisfazer as necessidades dos consumidores locais, com elevada eficiência, e com 

menores perdas no sistema de transporte e distribuição de energia; mais segurança no 

abastecimento geral e local – a produção local de energia, através dão-geração, apresenta menos 

falhas no abastecimento de eletricidade e/ou calor aos consumidores; redução da carga térmica 

rejeitada para o ambiente ao utilizar de forma mais eficiente a energia contida no combustível; 

redução da dependência energética de terceiros; possibilidade de venda ao setor elétrico de 

eventuais excedentes de eletricidade resultantes da produção simultânea de eletricidade e 

calor/frio; redução do impacto ambiental associado à produção de energia elétrica; melhoria do 

rendimento energético nacional e preservação das reservas de energias não renováveis. 

A biomassa é introduzida na fornalha da caldeira através de transportadores de rosca instalados 

em um silo. Pela queima de biomassa a caldeira gera 120 t/h de vapor a uma pressão de 64 bar e 

480º C.A produção de energia elétrica a partir de biomassa apresenta duas características 

importantes: 

• O conteúdo energético da biomassa é relativamente pouco “denso” espacialmente, exigindo 

coleta e transporte para concentrar o insumo; portanto, os custos do insumo crescem com a 

capacidade da unidade de conversão 

• As tecnologias de conversão para energia elétrica convencionais, essencialmente termoelétricas, 

apresentam forte economia de escala (o investimento por unidade de insumo cai eficiências de 

conversão aumentam, com a capacidade) Investimentos em tecnologia têm buscado aumentar a 

eficiência de conversão em sistemas de menor capacidade e reduzir custos de coleta / transporte 

da biomassa. Para reduzir o custo de transporte as aplicações mais promissoras de biomassa para 

energia elétrica utilizariam, na ordem: 

• Resíduos de outros usos de biomassa que estejam já concentrados no local de uso, tendo o 

custo do transporte sido absorvido pelo custo do produto principal.  

Resíduos de outros usos de biomassa que possam ser coletados e transportados a baixo custo. 

Para aumentar a eficiência de conversão, busca-se nos ciclos tipo Rankine o aumento das 

pressões de operação e turbinas mais eficientes; nos últimos anos busca-se novas tecnologias, 

notadamente as baseadas em gasificação. Vendo o sistema energético de forma mais ampla, além 

da simples geração de energia elétrica, é claro que sistemas de geração a partir de biomassa, com 

suas características de porte médio /pequeno (no máximo algumas dezenas de MW) devem buscar 

usos em co-geração sempre que possível.  

Agregar uso da energia térmica à geração elétrica fica muito mais fácil com sistemas distribuídos 

do que em grandes centrais. Este é um caminho natural para indústrias madeireiras e poderá vir a 

ser muito mais utilizado com a incorporação por estas indústrias de outros processos produtivos 

consumidores de energia térmica. 

Uma classificação simplificada, útil para a avaliação de potenciais neste estágio, seria a seguinte: 
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• Geração em pequena escala (menor que 1 MW). Usados em locais de pequena “concentração” 

de biomassa; os sistemas podem ser a vapor (alternativos, ou mesmo a turbina) ou utilizar 

gasificadores da biomassa acoplados a motores(Diesel ou Otto). Há avanços nas tecnologias de 

motores a vapor alternativos e pequenas turbinas, que já são totalmente comerciais embora ainda 

com eficiências relativamente baixas; os sistemas de gasificação estão ainda em estágio mais 

atrasado, embora um grande volume de trabalhos no mundo esteja em curso. Pode-se dizer hoje 

que conhecemos perfeitamente as características, confiabilidade e desempenho esperado de 

sistemas a vapor (motores alternativos ou turbinas) nesta categoria. 

Geração em escala média / grande (dezenas de MW); ciclos a vapor. Tecnologias totalmente 

comerciais. As eficiências na conversão para energia elétrica são fortemente dependentes do nível 

de pressão utilizado e do uso de co-geração total ou parcial. Caldeiras 20 bar, em co-geração pura 

com pressão de escape a 1.5 bar atingem 7% de conversão; a 80 bar, condensação, podem atingir 

30%. Os equipamentos são produzidos no Brasil com exceção de alguns itens de instrumentação e 

componentes de turbinas. Caldeiras para madeira, cavacos e resíduos florestais são produzidas 

com tecnologias modernas. 

• Geração em escala média / grande (dezenas de MW); ciclos de gasificação / turbinas a gás. 

Estas tecnologias não são comerciais, hoje, no mundo. Devem ser consideradas na análise do 

potencial (e na análise de prioridades para desenvolvimento tecnológico) pelo seu estágio atual e 

pela promessa de bom desempenho técnico / econômico apresentada. A expectativa é de que 

possam gerar energia a custos equivalentes aos dos ciclos convencionais a vapor, mas com muito 

maior eficiência (até duas vezes maior). 

Uma lista preliminar destes pontos, que precisaria ser muito mais detalhada para levar a 

resultados, é proposta: 

• Gasificadores de biomassa de pequeno porte (1 MW, e menores) merecem uma “racionalização” 

no direcionamento do desenvolvimento. A partir dos inúmeros experimentos / sistemas “pré-

comerciais” anunciados, seria interessante buscar definir o estágio de desenvolvimento quanto à 

confiabilidade de operação, níveis exigidos de manutenção / operação, tratamento de efluentes e 

eficiências. Seria depois possível planejar para “completar” minimamente o desenvolvimento. 

• Para a gasificação de grande porte, devemos avançar na implantação / testes de piloto 

comercial para madeira. 
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CRÉDITO DE CARBONO EM PROCESSO DE BIOMASSA. Este é um estudo da viabilidade para o 

enquadramento no Mecanismo deDesenvolvimento Limpo (MDL) de uma Pequena Central 

Termelétrica (PCT), compotência instalada de 10 MW com uso de biomassa de resíduos florestais 

para geração de energia.  

A PCT utilizará como combustível os resíduos florestais e lenhosos e posteriormente resíduos 

agrícola da região em torno da PCT. Por meio desta configuração, a PCT não vai utilizar óleo diesel 

e vai contribuir para a diminuição da emissão de GEE com o uso sustentável da biomassa.  O 

projeto desta maneira contribuirá para promover a redução de um passivo e da poluição ambiental. 

A opção inovadora da empresa é considerável, já que se trata de região remota e não há outros 

empreendimentos do tipo no local. 

 

Metodologia utilizada. Para o cálculo da estimativa das emissões reduzidas e absorções, calcula-se 

as emissões e absorções de gases de efeito estufa no cenário de referência e no cenário de 

implantação do projeto. A diferença entre os dois cenários permite o cálculo das emissões 

reduzidas e absorvidas de CO2 ao longo de 21 anos de atividades do projeto. 

Para a estimativa da contribuição do projeto para o desenvolvimento sustentável será utilizada a 

metodologia dos Critérios de Elegibilidade e Indicadores de Sustentabilidade do projeto, que foi 

desenvolvida pelo Centro Clima, aprovada pelo MMA e enviada à Comissão Interministerial de 

Mudança Global do Clima. Indicação dos Cenários de Referência (Linha de Base). 
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Foram estimadas as emissões em dois cenários de referência (R1 e R2) e as absorções em dois 

cenários de referência (Ab1 e Ab2). Desta forma pretende-se explorar a mais ampla gama de 

emissões e absorções que podem ocorrer na ausência do projeto. 

Estimativa de Emissões Reduzidas e Absorções de CO2, em 21 Anos, MDl. As emissões reduzidas e 

absorções de gases de efeito estufa anuais de um projeto para o âmbito do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo deve ser a diferença entre as emissões e absorções de gases de efeito 

estufa do cenário de referência e do cenário com o projeto. Na 18a reunião do SBSTA (Subsidiary 

Board on Scientific and Techonological Aspects) da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas 

ficou o indicativo que existirão créditos de absorção diferenciados dos créditos de emissões 

reduzidas. Os créditos de carbono deste projeto no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo deverão ser diferenciados da seguinte forma: 1) Créditos Certificados de Redução de 

Emissões (CRE) das emissões Reduzidas de CO2 devido a substituição de combustível fóssil por 

fonte renovável; 2) Créditos Temporários Certificados de Absorção (CTCA) do sequestro de CO2 do 

estoque de madeira. 

Avaliação da aplicação dos Indicadores de Sustentabilidade ao projeto: 

1) Indicador de Sustentabilidade Local – A nota deste indicador é o resultado de vários aspectos 

ambientais. As emissões oriundas da queima de madeira são melhores que o diesel quando 

comparados aos de SOx e material particulado emitido. A emissão de NOx aumenta, porém não 

muito além do que já era feito para o diesel. 

2) Geração de Emprego – Na situação atual, não existe atividade empregando a mão de obra local. 

Haverá geração de emprego na implantação da PCT. A operação da usina à biomassa gerará 

empregos, mas em geral mão de obra não especializada. 

3) Impacto Distributivo do Projeto –Este indicador avalia quanto população local de baixa renda 

será beneficiada pelo empreendimento. População local será impactada por este projeto de forma 

positiva. Haverá melhor distribuição de energia local para a população e por isso pode-se 

considerar uma melhoria para essas pessoas. Isto pode estimulara atividade econômica. 

4) Contribuição para o Balanço de Pagamento Nacional –Considerando que o diesel é um derivado 

de petróleo importado em larga escala no Brasil, qualquer alternativa ao seu uso será encarado de 

forma positiva. Neste caso, a geração de energia será feita de forma a substituir o diesel.  

5) Contribuição para a Sustentabilidade Macroeconômica –Este empreendimento está sendo feito 

com subsídios da Conta de Consumo Combustíveis Fosseis (CCC) e com a CDE.  

6) Contribuição para a Auto-suficiência Tecnológica – O empreendimento será executado com mão 

de obra nacional e os equipamentos virão várias partes do país. Essa contribuição é importante 

para a indústria nacional se consolidar como potencial fornecedora de equipamentos para a 

geração de energia com biomassa e fortalecer e potencializar a competitividade destas tecnologias 

com outras no plano internacional.  
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O uso de energia através da queima de combustíveis fósseis é citado hoje como a principal causa 

do aumento nas concentrações de gases na atmosfera. Entre esses gases, os principais e mais 

agressivos ao meio ambiente são os chamados Gases Do Efeito Estufa, responsáveis por reter 

calor e alterar o equilíbrio térmico do planeta, agravando o problema do aquecimento global. Um 

dos principais gases causadores do efeito estufa é o dióxido de carbono CO2, cuja emissões são na 

sua maioria provenientes da queima de combustíveis fósseis. Para tratar a problemática do efeito 

estufa foi assinado em 1997 o Protocolo de Kyoto, dando origem ao mercado de créditos carbono, 

um instrumento econômico com o objetivo de incentivar a redução de emissões de gases de efeito 

estufa através de financiamento de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo-MDL, que 

permitem a comercialização dos Certificados de Reduções de CO2. 

Um dos recursos renováveis que desperta o grande interesse da comunidade científica é a 

biomassa florestal que tem ampla participação na disponibilidade total existente de biomassa em 

alguns países, pelas grandes quantidades geradas na colheita e nas atividades industriais. Uma 

das alternativas para o uso da biomassa florestal no setor energético. Os três principais objetivos 

de se realizar a são: aumentar a densidade do material, já que apresentam densidades maiores 

que das partículas que os originaram, diminuição do volume através do processo de geração de 

energia renovável. Considerações devem ser feitas ao se realizar o processo principalmente em 

relação às características dos materiais tais como: umidade, densidade e granulometria, as quais 

devem ser analisadas antes de se iniciar a compactação.  Foram determinadas as seguintes 

propriedades: Densidade aparente, poder calorífico, teor de cinzas e teor de carbono total. 

Densidade aparente. A densidade aparente foi determinada através da imersão de cada produto 

no mercúrio e sua posterior pesagem, através do método da balança hidrostática. 

Poder calorífico superior O poder calorífico superior foi determinado por meio da bomba 

calorimétrica adiabática, de acordo com a norma ABNT NBR 8633 out/1984. 

Teores de cinzas. Utilizou-se amostra composta, que foi colocada no cadinho de porcelana, sem 

tampa, o qual foi levado à mufla aquecida a 600°C, por um período de seis horas até completa 

calcinação. A amostra foi retirada da mufla, resfriada em dessecador para posterior pesagem. 

Teor de carbono total. As amostras para análise do Teor de Carbono Total foram enviadas para o 

laboratório de solos florestais, onde foi realizado o teste. Utilizou-se amostra composta, que foi 

colocada no cadinho de porcelana, sem tampa, o qual foi levado a mufla aquecida a 550°C, por 

um período de três horas até completa calcinação. A amostra foi retirada da mufla, resfriada em 

dissecador para posterior pesagem. 

Geração de créditos de carbono. Para a geração de créditos de carbono, considerou- se a 

substituição do óleo diesel por biomassa para a geração de energia. Para tanto, o projeto se 

enquadra no MDL para substituição energética. Para o cálculo das reduções das emissões de 

GEE’s, a partir do projeto, foi tomado como base uma tonelada de biomassa produzido. As 

emissões de CO2 foram calculadas a partir s equações abaixo: 

EG= (PC*MB) / 860.000Onde: EG= Energia gerada em MW/h; MB= Massa de biomassa em kg; 

PC= Poder calorífico útil médio da biomassa produzida em, Kcal/Kg, 
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QD= EG/PC (DIESEL) QD= Quantidade de óleo diesel necessária para gerar a mesma quantidade 

de energia de uma tonelada de biomassa em litros; EG= energia gerada em MHW, a partir de 1 

tonelada de biomassa PC= poder calorífico do óleo diesel, em Kcal/Kg 

ECO2= FE*QDOnde: Eco2= Emissão de CO2 em kg; FE= Fator de emissão do óleo diesel de acordo 

com o IPCC em kg/l (CGEE,2008); QD= Quantidade de óleo diesel necessária para gerar a mesma 

quantidade de energia de uma tonelada de biomassa em litros 

Embora os fatores avaliados no experimento (tempo de prensagem, tempo de resfriamento e 

pressão) sugerissem a análise de regressão, com apenas três pontos o ajuste de um modelo de 

regressão não seria confiável, por isso foi empregado o Teste Tukey, a um nível de significância de 

5%, para comparação das médias de densidade, poder calorífico superior e teor de cinzas.  

A interação de nível três TR*PR*TP (tempo de resfriamento 8 pressão 8 tempo de prensagem), 

quando significativa não foi desdobrada, sendo feito apenas o desdobramento para interações de 

nível dois, quando estas foram significativas.  

Foram observadas interações significativas entre TP*PR, para teor de cinzas e poder calorífico 

superior, e entre PR*TR para poder calorífico superior. As demais interações para as propriedades 

avaliadas não foram significativas (P>0,05). Para a propriedade densidade, não se observou 

interações significativas. 

Teor de carbono total. Os valores encontrados pra o teor de carbono total em função dos 

tratamentos, de acordo com os resultados não foram influenciados significativamente pelo efeito 

de cada tratamento, valor médio de 55,3%. 

Emissão de CO2. Apesar de haver emissão de gases durante a queima de biomassa, o fator de 

emissão de CO2 foi considerado nulo. Isso porque a biomassa é considerado uma energia 

renovável e não emissora de carbono, pelo fato que a floresta durante seu desenvolvimento e 

através do processo de fotossíntese absorve o CO2 da atmosfera, neutralizando assim, as 

emissões de CO2 ocorridas na queima. 

Valores médios de poder calorífico e fator de emissão de Co2 para biomassa e óleo diesel. Fonte 

Energética Poder calorífico útil Kcal/kg Fator de emissão de CO2: Óleo diesel 9500 3,53 Kg Co2/ 

litro –Biomassa 4240,69 0 

A redução na emissão de CO2 foi calculada com base em 1 tonelada de biomassa, substituindo o 

óleo diesel.EG= (PC*MB) / 860.000 Onde: EG= Energia gerada em MHW; MB= Massa de biomassa 

em kg; PC= Poder calorífico médio da biomassa em, Kcal/Kg, EG= 4240,69 *1000/860.000 EG= 

4,94 MW/h 

Utilizando a formula a seguir, tem-se a quantidade necessária em litros de óleo diesel, necessária 

para gerar a mesma energia gerada por 1 tonelada de biomassa. QDT= (EG *860.000) /PC(diesel) 

QTD= (4,94*860000) /9500 - QTD= 447,2litros 

A partir da equação a seguir, obteve-se a emissão gerada pelo uso do óleo diesel como 

combustível. 
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ECO2= FE*QD Eco2 = 3,53*447,2 - Eco2= 1.578,7KG CO2Onde: Eco2= Emissão de CO2 em kg; 

FE= Fator de emissão em kg/l; QD= Quantidade de óleo diesel; 

Cada tonelada de biomassa seca gera aproximadamente 4,94 MHW de energia. Para a mesma 

geração, usando o óleo diesel B1 é necessário 447,2 litros de óleo, resultando em um total de 

emissão de 1.578,7 Kg de CO2. A substituição do óleo diesel por biomassa seca para a geração de 

energia, reduz em 1.578,7 Kg de CO2, para cada tonelada de biomassa utilizada. 

Outro aspecto relevante seria que com a utilização de resíduos para produção de biomassa em 

substituição ao óleo diesel, ocorre também uma reduções na emissão de outro Gás de Efeito 

Estufa, o CH4, já que quando sujeitos a degradação no ambiente esses resíduos emitiriam o 

metano para a atmosfera. 

Conclui-se que as características físico-químicas da biomassa seca produzidos são afetadas pelos 

parâmetros avaliados (tempo de prensagem, pressão e tempo de resfriamento) e apresentaram 

características desejáveis para fins energéticos. 

Para cada tonelada de biomassa utilizada para geração de energia deixa-se de emitir 1,5787 

ton.CO2, em relação ao diesel, sendo uma atividade elegível como projeto de MDL e que contribui 

para a diminuição dos Gases de Efeito Estufa na Atmosfera. Além da redução de emissão de CO2 

com o uso de biomassa a partir de resíduos, evita-se também a emissão de gás metano (CH4), 

outro gás de efeito estufa, que seria liberado através da decomposição dos resíduos. 
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MERCADO INTERNACIONAL DE CONSUMO DE BIOMASSA E BIOENERGIA. A União Européia publicou 

recentemente o Relatório Annual de Biocombustíveis 2013 com a Rede Global de Informações da 

Agricultura USDA dos Estados Unidos (Annual Biofuels Report for 2013 The European Union USDA 

Foreign Agricultural Service’s Global Agricultural Information Network). 

O relatório revela que a União Européia é o maior mercado consumidor de pellets em quantidade 

de 14,3 MMT (milhões de toneladas) no ano de 2012. Impulsionado pelas directivas da União 

Européia e da política de incentivos dos Estados membros, a demanda vai se expandir para 17 

MMT em 2014.  As previsões de consumo de pellets para 2020 encontram-se nas previsões de 35 

MMT para a Europa Ocidental (Pöyry) e uma estimativa de 50-80 MMT ao mercado europeu 

(AEBIOM).  

No que tange ao consumo de biomassa, os Estados-Membros da União Européia forneceram 

estimativas do consumo final de energia da biomassa, a fim de atingir suas metas para 2020. Para 

atingir a meta, a União Européia deve importar de 25-40 Mtoe. Neste contexto avaliamos a 

importância do Brasil se inserir neste novo mercado de produção de pellets e de exportação de 

biomassa para a atender a demanda elevada na União Européia.  

 

 

A União Européia para atingir as metas de uso de energias renováveis em 2020 com o uso de 

bioenergia e biomassa devem aumentar o consumo energético de 82 milhões de tep em 2010 

para 135 Mtep em 2020. Os maiores aumentos são no setor elétrico e de transportes, onde se 

espera que o uso da bioenergia deve dobrar de 10 milhões de tep para 20 Mtep para o setor de 

energia elétrica e deve dobrar de 14 a 28 Mtep no setor dos transportes.   
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No gráfico abaixo temos um crescimento de consumo de energia e da necessidade de consumo de 

biomassa, com destaque para a Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia e Reino Unido.   

 

Conforme o relatório o principal interesse diz respeito da biomassa sólida e gasosa utilizada no 

setor elétrico e calor, em vez de biocombustíveis líquidos (etanol) usados no setor de transporte.    

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

necessário a importação em grande escala de biomassa.  

Estimativa de uso e de consumo de bioenergia e biomassa para atingir as metas de energias 

renováveis 2020 de acordo com National Renewable Energy Action Plans: 

 

Biomassa sólida será  importada pela Europa na forma de pellets de madeira. De acordo com 

dados do Eurostat, 2,5 milhões de toneladas de pellets de madeira foram importados para a UE 

em 2010 (1,8 milhões de toneladas em 2009). As principais origens de importação de biomassa 

são do Canadá, Estados Unidos e a Rússia. 
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Tendência Global de Fornecimento de madeira (Fonte: Pöyry para EURELECTRIC / VGB, 2011) Na 

figura acima temos um potencial de biomassa que pode ser importado na Africa do Sul e no Brasil.   

Existe um potencial significativo de biomassa a nível mundial e as quantidades de biomassa sólida 

para atender a demanda da UE projetada em 26-38 milhões TEP. Abaixo elencamos os principais 

consumidores de biomassa:  

 

PAÍS GRANDES CONSUMIDORES BIOMASSA EMPRESA 

BÉLGICA CONSUMO INDUSTRIAL  ELECTRABEL 

DINAMARCA CONSUMO INDUSTRIAL DONG ENERGY 

DINAMARCA CONSUMO INDUSTRIAL  VATTENFALL  

HOLANDA CONSUMO INDUSTRIAL DELTA ENERGY 

HOLANDA CONSUMO INDUSTRIAL ELECTRABEL 

HOLANDA CONSUMO INDUSTRIAL EON BENELUX 

HOLANDA CONSUMO INDUSTRIAL ESSENT - RWE  

HOLANDA CONSUMO INDUSTRIAL NUON 

SUÉCIA CONSUMO INDUSTRIAL FORTUM 

SUÉCIA CONSUMO INDUSTRIAL ORESUNDSKRAFT 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL EDF ENERGY 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL RWE POWER 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL SCOTTISH POWER 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL EON UK 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL IPPLC UK 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL DRAX POWER 

REINO UNIDO CONSUMO INDUSTRIAL BRITISH ENERGY 
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RELATÓRIO CONSUMO MUNDIAL DE BIOMASSA E BIOENERGIA DO WORLD ENERGY OUTLOOK.A 

Agência Internacional de Energia (AIE) publicou o “World Energy Outlook” (WEO) – relatório no qual 

traça tendências globais para o setor de produção e consumo de energia. As projeções do 

organismo indicam que a demanda global por energia deverá crescer em mais de um terço até 

2035, com um avanço notável na energia originada a partir da biomassa (o que inclui os 

biocombustíveis). 

As fontes renováveis estão ganhando tração e deverão se tornar a segunda fonte mais importante 

na geração de eletricidade, ficando atrás apenas do carvão mineral. Se isolada apenas as 

bioenergias modernas, a participação no mercado de energia primária deverá mais do que dobrar 

até 2035. A categoria de energia primária inclui o consumo nas atividades de transportes, geração 

de eletricidade e de calor. 

O estudo aponta para a consolidação de um mercado global de biocombustíveis. “Os volumes 

comercializados a nível internacional aumentam”. Considerando tanto os biocombustíveis sólidos 

(usados para a produção de calor) quanto os líquidos (usados principal no setor de transportes), o 

comércio global deverá se multiplicar por 6 dentro das próximas duas décadas. Os maiores 

mercado serão a União Européia, os Estados Unidos e o Brasil. 

O crescimento virá acompanhado de um substancial aumento no volume de subsídios voltados ao 

setor. De US$ 88 bilhões gastos com bioenergia no ano passado, o mundo deverá saltar para US$ 

240 bilhões até 2035 – desse total cerca de US$ 60 bi serão destinados ao incentivo do uso de 

biocombustíveis veiculares. 

Emergência de um novo panorama mundial da energia. O mapa mundial da energia está a mudar e 

as consequências potenciais são enormes para os mercados e o comércio da energia. Este mapa 

foi redesenhado pelo recrudescimento da produção de petróleo e de gás nos Estados Unidos e 

poderá ainda ser remodelado posteriormente pelo abandono da energia nuclear em certos países, 

readoção sempre rápida das tecnologias das energias eólica e solar e pela expansão global da 

produção de gás não convencional. As perspectivas dos mercados internacionais do petróleo 

dependem da capacidade do Iraque em revitalizar com sucesso o seu setor petrolífero. Se novas 

iniciativas políticas forem tomadas e implementadas no sentido de melhorar a eficiência 

energética mundial, a situação poderá mudar. Baseando‐se em cenários globais e estudos de 

casos múltiplos, a presente edição do World Energy Outlook avalia a forma como esses novos 

desenvolvimentos poderão afetar as tendências mundiais da energia e do clima nas próximas 

décadas. Examina o seu impacto nos desafios críticos que se colocam ao sistema de energia: 

satisfazer as sempre crescentes necessidades mundiais em matéria de energia, sustentadas pelo 

aumento dos rendimentos e da população nas economias emergentes; facultar o acesso à energia 

para as populações mais pobres do mundo; e cumprir os objetivos mundiais em matéria de 

alterações climáticas. Apesar de todos os recentes desenvolvimentos e das novas políticas, o 

mundo não consegue ainda colocar o sistema global de energia numa trajetória mais sustentável. 

A procura mundial de energia cresce mais de um terço até 2035 no Cenário Novas Políticas (o 

nosso cenário central), no qual a China, a Índia e o Médio Oriente representam 60% desse 

aumento.  
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Nos países da OCDE, o aumento da procura de energia é pouco significativo, embora se note uma 

transição vincada da procura, do petróleo, carvão e, em certos países, da energia nuclear para o 

gás natural e as energias renováveis. Apesar do crescimento das fontes de energia com baixas 

emissões de carbono, os combustíveis fósseis continuam a dominar a matriz energética global, 

apoiado por um total de 523 mil milhões de dólares de subsídios em 2011, quase 30% a mais que 

2010 e seis vezes mais que os subsídios às fontes de energia renováveis. O valor dos subsídios aos 

combustíveis fósseis aumentou devido à subida de preços do petróleo; esses continuam sobretudo 

presentes no Médio Oriente e no Norte de África, onde o impulso para a sua reforma parece ter 

desaparecido. As emissões, no Cenário Novas Políticas, acarretam um aumento da temperatura 

média global a longo prazo de 3,6 °C. 

Nos Estados Unidos, as mudanças são profundas no domínio da energia e os impactos vão muito 

além da América do Norte e do setor da energia. A recente recrudescência da produção de petróleo 

e gás nos Estados Unidos, sustentada por tecnologias de exploração e produção que dão acesso 

aos recursos de petróleo comprimido e gás de xisto, dinamiza a atividade econômica – a 

diminuição dos preços do gás e da eletricidade confere uma vantagem competitiva à indústria – e 

altera seguramente a posição da América do Norte no comércio mundial da energia. Por volta de 

2020, prevê‐se que os Estados Unidos da América serão o maior produtor mundial de petróleo 

(ultrapassando a Arábia Saudita até meados dos anos 2020), época em que o impacto das novas 

medidas de eficiência no consumo de combustível começará a notar‐se no setor do transporte. A 

consequência deverá ser uma redução drástica das importações de petróleo pelos Estados Unidos, 

até américa do Norte se tornar um exportador líquido de petróleo, por volta de 2030. Esta situação 

acelera a mudança de rumo do comércio internacional em direção à Ásia, sendo especialmente 

destacada a segurança das rotas estratégicas que encaminham o petróleo do Médio Oriente para 

os mercados asiáticos. Os Estados Unidos, que importam atualmente cerca de 20% das suas 

necessidades totais de energia, tornam‐se autossuficientes em termos líquidos, o que inverte 

radicalmente a tendência constatada na maior parte dos outros países importadores de energia. 

Nenhum país é uma “ilha” em matéria de energia e as interações entre vários combustíveis, 

mercados e preços tendem a intensificar‐se. Mesmo estando habituados aos efeitos das 

flutuações mundiais dos preços (os Estados Unidos, embora reduzam assuas importações de 

petróleo, não permanecerão imunes aos desenvolvimentos dos mercados internacionais), a maior 

parte dos consumidores de petróleo poderão constatar interligações crescentes noutras zonas. Um 

exemplo atual é a forma como o preço baixo do gás natural nos Estados Unidos leva a um menor 

recurso ao carvão, permitindo ao país exportar carvão para a Europa (onde, por sua vez, este 

combustível tende a substituir o gás, mais caro). Atingido o seu nível mais baixo em 2012, nos 

Estados Unidos, o gás natural negociou-se a cerca de um quinto do preço de importação na Europa 

e um oitavo desse mesmo valor no Japão. De futuro, as interações de preços entre mercados 

regionais do gás deverão intensificar‐se, à medida que o comércio do gás natural liquefeito se 

tornar mais flexível e as cláusulas contratuais evoluírem, o que significa que as mudanças 

ocorridas numa parte do mundo serão sentidas mais rapidamente noutras partes.  
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Nos países e nas regiões, a um nível individual, a concorrência dos mercados da eletricidade 

reforça as interações entre os mercados do gás e do carvão, mercados que também têm de se 

adaptar ao protagonismo crescente das fontes de energia renováveis e, em certos casos, ao 

decréscimo da energia nuclear. Os responsáveis políticos que visam atingir simultaneamente 

objetivos econômicos, ambientais e de segurança energética, serão confrontados com escolhas 

cada vez mais complexas e por vezes contraditórias. 

Um modelo para um mundo eficiente no domínio da energia. A eficiência energética é amplamente 

reconhecida como uma opção decisiva nas mãos dos responsáveis políticos; todavia, os esforços 

atuais ainda estão longe de aproveitar todo o seu potencial econômico. No ano passado, os 

grandes países consumidores de energia anunciaram novas medidas: a China visa uma redução de 

16% da intensidade energética até 2015; os Estados Unidos adotaram novas normas de 

economizaçãoenergética, a União Européia comprometeu‐se a diminuir de 20% até 2020 a sua 

procura de energia e o Japão definiu um objetivo de redução do seu consumo de eletricidade 

para2030. No Cenário Novas Políticas, estas medidas contribuem para acelerar o progresso da 

eficiência energética mundial, decepcionada mente lento nos últimos dez anos. No entanto, apesar 

destas e de outras novas políticas estabelecidas, ainda resta explorar uma parte significativa do 

potencial de melhoramento da eficiência energética – 4/5 do potencial no setor residencial e mais 

de metade no setor industrial. 

O nosso Cenário Mundo Eficiente mostra que se os obstáculos aos investimentos no domínio da 

eficiência energética forem enfrentados, esse potencial pode ser libertado, beneficiando 

consideravelmente a segurança energética, o crescimento econômico e o meio ambiente. Estes 

benefícios não assentam em inovações tecnológicas de grande porte ou inesperadas, mas 

somente em ações destinadas a eliminar as barreiras que impedem a implementação de medidas 

de eficiência energética economicamente viáveis. Para tal, uma ação bem sucedida teria um 

impacto considerável nas tendências mundiais da energia e do clima, em comparação com o 

Cenário Novas Políticas. O aumento da procura de energia primária seria reduzido de metade em 

2035. A procura de petróleo atingiria um pico pouco antes de 2020, e seria aproximadamente 13 

mb/d mais baixa em 2035, uma redução que corresponde à produção atual conjunta da Rússia e 

da Noruega, aliviando assim a pressão para novas descobertas e novos desenvolvimentos. Um 

investimento adicional de 11,8 bilhões de dólares (em dólares de 2011) em tecnologias mais 

eficientes do ponto de vista energético seria mais que compensado pela redução das despesas de 

combustível. Os recursos adquiridos facilitariam assim uma reorientação progressiva da economia 

mundial, dinamizando a produção mundial acumulada em 2035 de 18 bilhões de dólares, com os 

maiores ganhos de produto interno bruto (PIB) na Índia, na China, nos Estados Unidos e na Europa. 

O acesso universal à energia moderna seria estimulado e a qualidade do ar melhoraria, uma vez 

que as emissões de poluentes locais diminuiriam fortemente. As emissões de dióxido de carbono 

(CO2) associadas à produção de energia atingiriam um pico antes de 2020, apresentando em 

seguida um declínio coerente com o aumento da temperatura de 3 °C a longo prazo. 

Propomos princípios de política capazes de tornar o Cenário Mundo Eficiente numa realidade. 

Embora as etapas específicas variem entre os países e os setores, deverão ser abordadas seis 

áreas principais.  
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A eficiência energética deve tornar‐se realmente visível, através da avaliação e da divulgação dos 

seus benefícios econômicos. O padrão da eficiência energética deve ser salientado, para que as 

problemáticas nesta área possam ser integradas no processo de decisão a vários níveis dos 

governos, das indústrias e das sociedades. Os responsáveis políticos devem tornar a eficiência 

energética mais acessível, criando e apoiando modelos de negócios, financiando veículos e 

incentivos de forma a garantir aos investidores colher os frutos dos esforços investidos. Através da 

aplicação deum conjunto de regulamentações que desencorajem as abordagens menos eficientes 

pelo contrário, promovam a implementação das medidas mais eficientes, os governos podem 

contribuir para popularizar as tecnologias de eficiência energética. As ações de monitorização, 

verificação e aplicação são fundamentais para alcançar as economias de energia alvejadas. Estas 

etapas devem apoiar‐se num maior investimento na governação da eficiência energética e na 

capacidade da administração a todos os níveis. 

A eficiência energética pode deixar aberta a porta dos 2 °C por um pouco mais tempo. Edições 

sucessivas do presente relatório têm mostrado que o objetivo climático delimitar a subida da 

temperatura a 2 °C está a tornar‐se cada vez mais difícil e oneroso, medida que os anos passam. 

O nosso Cenário 450 examina as ações necessárias para atingir este objetivo e considera que 

praticamente 4/5 das emissões de CO2 admissíveis em2035 já estão irremediavelmente 

determinadas pelas emissões das centrais elétricas, das fábricas, dos edifícios existentes, etc. Se 

não forem tomadas medidas para reduzir as emissões de CO2 antes de 2017, todas as emissões 

de CO2 admissíveis serão preenchidas antecipadamente pelas infraestruturas energéticas 

existentes nessa altura. Uma aplicação rápida das tecnologias de eficiência energética – tal como 

indicado no nosso Cenário Mundo Eficiente – protelaria até 2022 esse bloqueio total, conferindo 

um prazo adicional para se atingir o tão necessário acordo mundial de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa. 

Não mais de um terço das reservas de combustíveis fósseis conhecidas poderá ser consumido 

antes de 2050, se o mundo quiser atingir o objetivo de 2 °C, a menos que a tecnologia de captura 

e armazenamento do carbono (CCS) esteja amplamente difundida. Esta consideração baseia‐se na 

nossa avaliação das “reservas de carbono” mundiais, calculadas como sendo as emissões 

potenciais de CO2 provenientes das reservas conhecidas de combustíveis fósseis. Praticamente 

dois terços destas reservas de carbono provêm do carvão, 22% do petróleo e 15% do gás. 

Geograficamente, dois terços são detidos pela América do Norte, Médio Oriente, China e Rússia no 

seu conjunto. Estes dados revelam a que ponto a tecnologia CCS é uma opção fundamental para 

mitigar as emissões de CO2. No entanto, esta tecnologia continua a ser implementada a um ritmo 

muito aleatório, existindo apenas um punhado de projetos operacionais a nível comercial. 

Os veículos pesados são responsáveis por uma grande parte do crescimento da procura de 

petróleo. O aumento do consumo de petróleo nas economias emergentes, em particular no setor 

do transporte na China, na Índia e no Médio Oriente, ultrapassa de longe a menor procura na 

OCDE, provocando um aumento constante do recurso ao petróleo no Cenário Novas Políticas. A 

procura atinge 99,7 mb/d em 2035, comparada com 87,4 mb/d em 2011, e o preço IEA médio de 

importação de petróleo bruto sobe para 125 dólares/barril (valor do dólar em 2011) em 2035 

(mais de 215 dólares/barril em valores nominais).  
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O setor do transporte representa desde já mais de metade do consumo mundial de petróleo, uma 

proporção que aumenta à medida que o número de automóveis duplica, atingindo 1700 milhões, e 

que a procura do transporte rodoviário de mercadorias sobe. Esta é responsável por praticamente 

40% do aumento da procura mundial de petróleo: a utilização de petróleo pelos veículos pesados – 

gasóleo, em maioria – cresce muito mais rapidamente do que nos automóveis, em parte porque as 

normas de economias de combustível para os caminhões são muito menos amplamente adotadas. 

A produção do petróleo não OPEC aumenta em relação à década atual, mas após 2020, a oferta 

depende cada vez mais dos países da OPEC. Um aumento das fontes de oferta não convencionais, 

principalmente de petróleo comprimido nos Estados Unidos e areias petrolíferas no Canadá, 

líquidos de gás natural e um salto na produção em águas profundas no Brasil, impulsionam a 

produção dos países não OPEC após 2015, atingindo um plateau superior a 53 mb/d, comparado 

com 49 mb/d em 2011. Esta ordem de valores mantém-se até meados dos anos 2020, baixando 

em seguida para 50 mb/d em 2035. A produção dos países OPEC aumenta, em particular após 

2020, e a quota‐parte dos países OPEC na produção mundial passa de 42% atualmente para cerca 

de 50% em 2035. O aumento em termos líquidos da produção mundial de petróleo é totalmente 

impulsionado pelo petróleo não convencional, incluindo uma contribuição do petróleo comprimido 

superior a 4 mb/d para uma grande parte dos anos 2020, e pelos líquidos de gás natural. Do 

montante total de 15 bilhões de dólares para o petróleo e o gás necessário até 2035, quase 30% 

está situado na América do Norte. 

Muito depende do sucesso do Iraque. O Iraque é o maior contribuidor para o aumento do 

fornecimento de petróleo no mundo. A ambição do Iraque de aumentar a sua produção após várias 

décadas de conflito e instabilidade não é limitada pela dimensão dos seus recursos ou pelos 

custos de produção, mas exigirá um progresso coordenado de toda a cadeia de oferta da energia, 

uma noção clara da forma como os planos do Iraque poderão criar valor acrescentado a longo 

prazo a partir da sua riqueza em hidrocarbonetos, assim como um consenso nacional reforçado em 

matéria de política no setor do petróleo. Nas nossas projeções, a produção de petróleo do Iraque é 

superior a 6 mb/d em 2020 e sobe para mais de 8 mb/d em 2035. O Iraque torna-se assim um 

fornecedor‐chave para os mercados em rápido crescimento da Ásia, principalmente a China, e o 

segundo exportador mundial nos anos 2030, ultrapassando a Rússia. Sem este crescimento do 

abastecimento pelo Iraque, os mercados do petróleo teriam tempos difíceis à sua frente, com um 

preço do barril de praticamente 15 dólares amais em relação ao nível do Cenário Novas Políticas 

para 2035. 

O Iraque deve auferir quase $5 bilhões em rendimentos advindos da exportação de petróleo até 

2035, uma média anual de $200 mil milhões, e uma oportunidade para transformar as 

perspectivas do país. O setor da energia tem de competir com muitas outras necessidades de 

financiamento no Iraque, mas uma das grandes prioridades é recuperar o atraso e satisfazer o 

ritmo da procura crescente de eletricidade: se a nova capacidade prevista estiver operacional a 

tempo, a geração de eletricidade com base em redes será suficiente para satisfazer o pico da 

procura por volta de 2015.  
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O aproveitamento do gás associado que, em grande parte, vem sendo queimado em flair – bem 

como o desenvolvimento de gás não associado, trazem a promessa de um setor de geração 

elétrica à gás mais eficiente e, quando a procura doméstica estiver satisfeita, de exportações de 

gás. Para as receitas das exportações de petróleo se traduzirem numa maior prosperidade, serão 

necessárias instituições reforçadas, tanto para assegurar uma gestão eficiente e transparente dos 

rendimentos e das despesas, como para definir a via necessária para promover a diversificação da 

atividade econômica. 

Diferentes matizes dourados para o gás natural. O gás natural é o único combustível fóssil cuja 

procura mundial cresce em todos os cenários, demonstrando o seu bom desempenho qualquer 

que seja o tipo de política aplicada, contudo, o panorama varia entre as regiões. A procura na 

China, na Índia e no Médio Oriente aumenta fortemente: na China, o consumo é dinamizado graças 

a um apoio político ativo e a reformas legais, passando de aproximadamente 130 mil milhões de 

metros cúbicos em 2011 para 545 mil milhões de metros cúbicos em 2035. Nos Estados Unidos, 

os preços baixos e os recursos abundantes colocam o gás à frente do petróleo por volta de 2030, 

tornando‐se o principal combustível da matriz energética. A Europa leva praticamente uma década 

a voltar aos níveis da procura de gás de 2010; no Japão, o crescimento é igualmente limitado 

devido a preços mais elevados e a uma política que privilegia as fontes de energia renováveis e a 

eficiência energética. 

O gás não convencional representa praticamente metade do aumento da produção mundial de gás 

em 2035, sendo a China, os Estados Unidos e a Austrália os maiores produtores. No entanto, o 

negócio do gás não convencional ainda se encontra numa fase incipiente, com incertezas em 

muitos países sobre a extensão e a qualidade da base de recursos. Na análise do relatório especial 

World Energy Outlook Special Report publicado em maio de 2012, são igualmente referidas 

preocupações sobre o impacto ambiental da produção de gás não convencional. Caso não sejam 

devidamente tratadas, essas dúvidas poderão travar a revolução atual do gás não convencional. A 

confiança do público pode ser reforçada por quadros legais robustos e por um desempenho 

exemplar da indústria do setor. Ao fortalecer e diversificar as fontes de abastecimento, ao mitigar a 

procura de importações (como a China) e ao promover a emergência de novos países exportadores 

(como os Estados Unidos), o gás não convencional pode acelerar o movimento a favor de fluxos 

comerciais mais diversificados e pressionar os fornecedores de gás convencional e alterar os 

mecanismos tradicionais de definição dos preços do gás vinculados ao preço do petróleo. 

O carvão permanecerá um combustível a ser considerado? O carvão satisfez praticamente metade 

do aumento da procura mundial de energia na última década, crescendo ainda mais rapidamente 

do que as fontes de energia renováveis no seu conjunto. O forte crescimento da procura de carvão 

ou a inversão de tendência dependerá da solidez das medidas políticas que visem promover as 

fontes de energia com menos emissões, a implementação de tecnologias mais eficientes de 

combustão do carvão e, especialmente importante a longo prazo, a tecnologia CCS. As decisões 

políticas com maior peso no balanço mundial do carvão serão tomadas em Beijing e Nova Delhi – a 

China e a Índia representam praticamente três quartos do aumento da procura de carvão nos 

países não OCDE (a utilização do carvão diminui na OCDE).  
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A procurada China atinge um pico por volta de 2020 estabilizando‐se em seguida em 2035; a 

utilização do carvão na Índia continua a crescer e, em 2025, ultrapassa os Estados Unidos como 

segundo maior consumidor mundial de carvão. O comércio do carvão continua acrescer até 2020, 

época em que a Índia se torna o maior importador líquido de carvão, se estabilizando em seguida, 

à medida que as importações da China diminuem. Sensibilidade destas trajetórias às mudanças 

de política, o desenvolvimento de combustíveis alternativos (por exemplo, o gás não convencional 

na China) e a disponibilidade atempada das infraestruturas criam muitas incertezas para os 

mercados e os preços do carvão‐vapor. 

Se a energia nuclear diminuir, o que poderá substituí-la? A procura mundial de eletricidade cresce 

praticamente duas vezes mais rapidamente do que o consumo total de energia além disso, para 

fazer face a esta procura, coloca‐se um desafio ainda maior devido ao nível de investimento 

necessário para substituir infraestrutura obsoleta do setor da energia. Cerca de um terço da nova 

capacidade de geração disponível em 2035 é necessário para substituir as centrais de 

comissionadas. 

Metade da nova capacidade total baseia‐se em fontes de energia renováveis, enquanto carvão 

continua a ser o combustível principal na geração de eletricidade. O aumento da procura de 

eletricidade da China até 2035 é superior à procura total atual dos Estados Unidos e do Japão. Na 

China, a geração de energia a partir do carvão aumenta quase tanto como a geração a partir das 

energias nuclear, eólica e hidroelétrica no seu conjunto. Os preços médios da eletricidade no 

mundo sobem 15% em 2035 em termos reais, devido ao aumento dos custos dos fatores de 

produção do combustível, à transição para uma capacidade de geração com maior intensidade de 

capital, aos subsídios às fontes de energia renováveis e ao preço do CO2 em certos países. Os 

preços variam consideravelmente de uma região para outra. A União Européia e o Japão mantêm 

os preços mais elevados, muito acima dos Estados Unidos e da China. 

O papel da energia nuclear tem sido revisto em baixa à medida que os países têm reformado as 

suas políticas, na sequência do acidente da central nuclear de Fukushima Daiichi em 2011. O 

Japão e a França ingressaram recentemente a lista dos países que tencionam reduzir o recurso à 

energia nuclear, enquanto a sua competitividade nos Estados Unidos e no Canadá é posta em 

causa pelo preço relativamente baixo do gás natural. As nossas projeções de crescimento da 

capacidade instalada de energia nuclear são inferiores às da edição do ano passado do Outlook e, 

enquanto a produção nuclear ainda cresce em termos absolutos (devido à expansão da geração na 

China, na Coréia, na Índia e na Rússia), a sua proporção na matriz energética global decresce 

ligeiramente ao longo do tempo. O abandono da energia nuclear pode ter fortes implicações na 

despesa de um país em termos de importações de combustíveis fósseis, de preço da eletricidade e 

de nível de esforço necessário para atingir os objetivos em matéria de alteração climática. 

As fontes de energia renováveis ganham o seu lugar ao sol. A rápida expansão das energias eólica 

e solar tem consolidado a posição das energias renováveis como componente indispensável da 

matriz energética global; em 2035, as fontes de energia renováveis representam praticamente um 

terço da produção total de eletricidade. A energia solar cresce mais rapidamente do que qualquer 

outra das tecnologias de energias renováveis.  



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 116 

As fontes de energia renováveis tornam‐se a segunda fonte mundial de geração de eletricidade em 

2015 (aproximadamente, metade do tanto gerado pelo carvão) e, em 2035, aproximam‐se do 

carvão como principal fonte de eletricidade no mundo. O consumo de biomassa (para a geração de 

eletricidade) e de biocombustíveis quadruplica, enquanto os volumes comercializados a nível 

internacional aumentam. Os recursos mundiais para as bioenergias são mais que suficientes para 

satisfazer os níveis de aprovisionamento de biocombustíveis e biomassa que projetamos, sem 

competir com a produção alimentar, embora convenha tratar com o maior cuidado as implicações 

em matéria de utilização dos terrenos. As fontes de energia renováveis aumentam a um ritmo 

rápido devido à baixa dos custos da tecnologia, ao aumento dos preços dos combustíveis fósseis e 

do carbono, mas sobretudo, aos subsídios, que continuam a ser concedidos: esses passam de um 

valor global de 88 mil milhões de dólares em 2011 para cerca de 240 mil milhões em 2035. Os 

subsídios para apoiar novos projetos de energias renováveis devem ser ajustados ao longo do 

tempo, à medida que a capacidade aumentar e que os custos das tecnologias das energias 

renováveis diminuírem, de modo a evitar sobrecarregar os governos e os consumidores. 

O acesso universal à energia continua a ser um objetivo central. Apesar dos avanços constatados 

no ano passado, cerca de 1300 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade e 2600 

milhões não têm acesso a meios adequados para cozinhar. Dez países – quatro na Ásia em 

desenvolvimento e seis na África subsariana – representam dois terços dos seres humanos que 

não dispõem de eletricidade e apenas três países – Índia, China e Bangladesh – representam mais 

de metade daqueles que não possuem condições higiênicas para cozinhar. Embora a Cimeira do 

Rio+20 não tenha resultado num compromisso vinculativo para o acesso universal à energia 

moderna em 2030, o ano das Nações Unidas da Energia Sustentável para Todos gerou novos 

compromissos bem‐vindos com vista a atingir esse objetivo. Todavia, é preciso muito mais do que 

isso e, na falta de uma ação mais ampla, prevemos que quase mil milhões de pessoas não 

disporão de eletricidade e 2600 milhões de pessoas continuarão sem meios higiênicos para 

cozinhar em 2030. Avaliamos em praticamente 1 bilhão de dólares o investimento acumulado 

necessário para facultar o acesso universal à energia em 2030. 

Apresentamos um Índice de Desenvolvimento Energético (EDI) para 80 países, no intuito de auxiliar 

os responsáveis políticos na identificação de progressos no acesso à energia moderna. O EDI é um 

índice composto, que mede o desenvolvimento energético de um país ao nível do agregado familiar 

e da comunidade. Nos anos recentes, revelou uma grande melhoria, sendo a China, a Tailândia, El 

Salvador, a Argentina, o Uruguai, o Vietnam e a Argélia os países onde se verificam os maiores 

progressos. Existem também vários países cujos valores de EDI permanecem baixos, como Etiópia, 

Libéria, Rwanda, Guiné, Uganda e Burkina Faso. A região da África subsariana apresenta os scores 

mais baixos e domina metade da parte inferior desse ranking. 

A energia torna‐se um recurso cada vez mais consumidor de água. As necessidades de água para a 

produção de energia deverão crescer o dobro da procura de energia. A água é fundamental para a 

produção de energia: na geração elétrica, na extração, no transporte e no tratamento do petróleo, 

do gás e do carvão e, cada vez mais, na irrigação para as culturas destinadas à produção de 

biocombustíveis. Estimamos que a extração de água para a produção de energia tenha sido de 583 

mil mcm em 2010.  
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Nesse total, o consumo de água– o volume extraído e não devolvido à fonte – foi de 66 mil mcm. O 

aumento de consumo de água previsto, de 85% até 2035, traduz um movimento no sentido de 

uma geração de eletricidade que utiliza mais intensivamente a água, bem como a expansão da 

produção de biocombustíveis. 

A água é cada vez mais importante enquanto critério de avaliação da viabilidade dos projetos de 

energia, à medida que o crescimento da população e da economia intensificam a competição por 

recursos hídricos. Em certas regiões, as condicionantes ligadas à água já afetam a fiabilidade de 

operações existentes e imporão cada vez mais custos adicionais. Em certos casos, poderão mesmo 

ameaçar a viabilidade dos projetos. A vulnerabilidade do setor da energia às condicionantes da 

água está amplamente presente a nível geográfico, afetando, entre outros fatores, o 

desenvolvimento do gás de xisto, bem como a geração de eletricidade em certas partes da China e 

dos Estados Unidos, a operação de todas as centrais elétricas da Índia, que recorrem 

intensivamente à água, produção de areias petrolíferas no Canadá e a manutenção dos campos de 

petróleo no Iraque. Para fazer face às vulnerabilidades da água no setor da energia, será 

necessário aplicar melhores tecnologias e uma maior integração das políticas no domínio da 

energia ida água. 
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USO DA BIOMASSA PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BRIQUETE. O Briquete é uma lenha ecológica 

(reciclada) que é resultado do processo de secagem e prensagem de serragem ou pó dos mais 

diversos tipos de madeira e de resíduos florestais e industriais. 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.  

 

HISTÓRICO MUNDIAL BRIQUETE.A aglomeração manual de finos de alguns materiais já era 

conhecida desde os tempos remotos na China e na Inglaterra, naquela época utilizavam ligantes de 

origem mineral, vegetal e até mesmo animal para formação dos briquetes.  A fabricação comercial 

e mecanizada de briquetes teve início na França em 1842, com Marsais, que utilizou finos de 

carvão mineral como matéria-prima. Até a época da 2ª Guerra Mundial foram produzidas grandes 

quantidades desse produto, principalmente na Europa. Os briquetes eram basicamente usados 

como combustível em fornos e caldeiras. Com o aumento da produção de petróleo e a redução de 

seu preço, essa atividade decaiu, juntamente com o uso de combustíveis sólidos.  

Em 1848 foi concedida uma patente para William Easby nos Estados Unidos para um método de 

conversão de carvão miúdo em torrões sólidos, através da pressão. A justificativa de Easby feita há 

160 anos para a patente era de que um artigo de pequeno valor, quase desprezível, pode ser 

convertido em um artigo valioso como combustível para navios a vapor, forjas, culinária e outras 

finalidades economizando o que agora era perdido.  (O processo de briquetagem, 2005).  
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Em 1915 foi construída uma fábrica em Kingsport (Tenesse/USA) para produzir metanol por meio 

da destilação da madeira. Os finos de carvão vegetal, subproduto do processo, eram briquetados 

com o uso do alcatrão da madeira como ligante, que também era um resíduo do processo de 

destilação (ULHOA et al., 1985). Outra usina de briquetagem foi construída muitos anos depois 

pela Ford Motor Company, em Iron Moutain-Michigan, com um fluxograma de produção totalmente 

modificado e aperfeiçoado. A matéria-prima eram aparas de madeira usadas na estrutura das 

carrocerias dos caminhões fabricados pela empresa. As aparas eram carbonizadas em fornos 

rotativos e o carvão produzido era moído posteriormente. O ligante utilizado era constituído de uma 

mistura de água e amido, e os briquetes eram secos em forno-túnel e depois resfriados. Apesar de 

a madeira deixar de ser utilizada pela indústria automobilística, o processo básico sobreviveu. 

No Brasil, uma das primeiras iniciativas de utilização industrial do processo de briquetagem 

ocorreu no início da década de 60 na CSBM – Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, na usina de 

João Monlevade, MG, com a instalação de um equipamento da empresa alemã Humboldt, para 

briquetagem de finos de carvão vegetal.  Em 1965, a Companhia Brasileira de Briquetes, situada 

em Mateus Lemes, MG, iniciou suas atividades de prestação de serviços de briquetagem, 

principalmente de finos de carvão vegetal, com uma máquina de fabricação japonesa, para uso 

doméstico e na siderurgia, em fornos cubilot. A empresa trabalhou também na fabricação de 

máquinas e instalações de briquetagem.   

A partir de 1974, a Empresa Carvel, estabelecida em Contagem, MG, iniciou suas atividades na 

área de briquetagem, fabricando equipamentos e processando diversos materiais, entre os quais o 

carbonato de sódio, usado na dessulfuração de gusa nas usinas siderúrgicas integradas. Em 1994, 

a CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão iniciou seus trabalhos voltados para o aproveitamento 

de seus resíduos, colocando em operação uma instalação experimental de briquetagem de lama 

de aciaria e outros resíduos, contando atualmente com uma capacidade instalada de briquetagem 

da ordem de 20.000 t/mês.  
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CONCEITOS FUNDAMENTAIS.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 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 biobriquete vem em utilizar resíduos agroindustriais.  

Os briquetes são considerados lenha de qualidade, produzidos a partir da compactação de 

resíduos lignocelulósicos, utilizando pressão e temperatura. Por meio da briquetagem consegue-se 

um combustível com homogeneidade granulométrica, maior densidade e resistência à geração de 

finos.  

 O efeito de densificação proporcionado pela briquetagem produz um combustível com maior 

concentração energética por unidade de volume que, aliado à resistência adquirida, viabiliza 

técnica e economicamente o transporte a distâncias maiores. Além disso, os briquetes apresentam 

formato regular e constituição homogênea. Os briquetes podem ser produzidos utilizando apenas 

um material lignocelulósico ou a mistura como aglutinantes de natureza diversa, sendo os mais 

utilizados os de amido de milho. 

Existem diversas formas de aproveitar os resíduos da madeira, dentre elas a briquetagem. A 

densificação do resíduo através do processo de briquetagem consiste na compactação a elevadas 

pressões, o que provoca a elevação da temperatura do processo da ordem de 100 ºC. O aumento 

da temperatura provocará a "plastificação" da lignina, substância que atua como elemento 

aglomerante das partículas de madeira.  Isto justifica a não utilização de produtos aglomerantes 

(resinas, ceras, etc). Para que a aglomeração tenha sucesso, é necessária uma quantidade de 

água, compreendida de 8% a 15% e que o tamanho da partícula esteja entre 5 e 10 mm. O 

diâmetro ideal dos briquetes para queima em caldeiras, fornos e lareiras é de 70 mm a 100 mm, 

com comprimento de 250 a 400 mm. Outras dimensões (diâmetro de 28 a 65 mm) são usadas em 

estufas, fogões com alimentação automática, grelhas, churrasqueiras etc. Quando se dispõe de 

resíduos com estas características, a fabricação de Briquetes é muito rentável (40 a 60 KWh/t). 
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VANTAGENS NA PRODUÇÃO E NO USO BRIQUETE. 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).   

 

 

Tem as seguintes vantagens:  

1. O Briquete é o combustível sólido mais limpo que existe no mercado. Devido às caldeiras de 

combustão altamente eficiente desenvolvidas ao longo dos últimos anos, a emissão de compostos 

químicos, como óxidos de nitrogênio (NOX), ou compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o 

que torna o Briquete uma das formas de aquecimento menos poluente disponíveis atualmente no 

mercado.  

2. Devido ao tratamento na sua transformação, a umidade do Briquete é extremamente 

reduzida, o que permite que a combustão seja muito mais eficiente e liberte muito menos CO2.  

3.  Além disso, o seu tamanho permite dosear unidade a unidade a quantidade que vai ser 

queimada para produção de energia. Não é necessário cortar árvores para a produção de Briquete, 

porque a matéria-prima que utiliza é o resíduo florestal.  

5. Como a sua matéria-prima que utiliza são subprodutos da indústria e resíduos florestais, o 

preço dos Briquete tem um custo menor do que os preços de outros tipos de combustíveis. Como 

consequência, os Briquetes reduzem a nossa dependência energética em relação ao gás e ao 

petróleo.  

6. O Briquete é uma forma sustentável de energia. O uso da matéria-prima necessária para a 

produção do Briquete tem como consequência a limpeza dos resíduos florestais, o que, por sua 

vez, contribui para uma grande redução do risco de incêndios e queimadas.   
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7. O Briquete é diferenciado no mercado. Poder calorífico competitivo (substituto potencial do 

petróleo, gás natural). Flexibilidade de movimentação e automação.  Poder calorífico de 2.5 vezes 

maior do que o da lenha comum apresentando regularidade térmica e maior temperatura da 

chama. Espaço de armazenagem reduzido, possibilitando assim a manutenção de estoques 

reguladores e de emergência.  Devido à baixa umidade a temperatura se eleva rapidamente, 

produzindo menos fumaça, cinzas, e fuligem em relação à lenha. Não danifica a fornalha no 

manuseio de abastecimento.  

10. É liberado pelo IBAMA dispensando licença. Produto 100% reciclado. Produto disponível o 

ano inteiro. Menor índice de poluição pois é um combustível renovável. 

11. O armazenamento do Briquete é mais seguro, porque não possuem os riscos associados ao 

gás e o petróleo e não há fugas nem perigo de explosão.  

12. O Briquete é um combustível limpo, natural, renovável e amigo do ambiente; assim sendo, 

estão previstos benefícios fiscais para a produção e exportação de Briquete. 
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PROPRIEDADE ENERGÉTICA. Estudando vários tipos de biomassa, Bezzon (1994) encontrou para 

briquetes de serragem, valores médios de 20,2 MJ/kg, densidade aparente de 1120 kg/m3 a 

1080 kg/m3 e pressões de adensamento de 20 MPa. Este autor ainda registra que a temperatura 

da biomassa em adensamento varia, como no caso de serragem, de 20,0 MJ/kg para 20,4 MJ/kg, 

à medida que a temperatura se eleva de 200°C para 250°C. 

Por ter uma umidade entre 5% e 15%, comparado à lenha doméstica ou plantada na faixa de 25%, 

o briquete tem um Poder Calorífico Útil maior, sendo assim mais competitivo principalmente na 

época de chuva, quando a lenha está molhada (Quirino, 2002). 

Embora possa variar, a densidade a granel do briquete é de 700 kg/m3, a lenha doméstica 380 

kg/m3 e a plantada de eucalipto 400 kg/m3. Como o comércio é feito por preço por tonelada e o 

frete pago por metro cúbico, quanto maior for a densidade a granel menor será o valor do frete. 

Desta forma, a característica de concentração energética, assim como a densidade a granel são 

fatores que favorecem a demanda de briquete. 

O Poder Calorífico Superior do briquete varia conforme o tipo de matéria-prima ou outros materiais 

usados na briquetagem. As serragens e maravalhas mais usadas no Estado de Goiás são de 

coníferas como Pinus sp com PCS na faixa de 5200 kcal/kg e as madeiras folhosas como 

maçaranduba (Manilkara sp), na faixa de 4600 kcal/kg de PCS. Considera-se uma média do PCS 

da madeiras de 4710 kcal/kg (Suarez; Luengo, 2003; Crisp, 1999; Rowell, 1987; Quirino, 2002). 

Um dos fatores que contribui para a desuniformidade do briquete é a cor do produto, pois pode 

variar do amarelo claro como do Pinus sp até ao marrom escuro da maçaranduba. Outro fator que 

torna o briquete de madeira vulnerável, é a sua condição higroscópica que provoca a rápida 

descompressão da massa sólida em serragem, solta e original.  

Em função disto, os briquetes precisam estar armazenados em áreas cobertas e livres da umidade 

ou chuva, inclusive ensacados em 15 kg, 50 kg ou em big bags. A resistência mecânica do briquete 

de madeira é fundamental, pois sendo produto comercializado internacionalmente por via 

rodoviária ou marítima e em longas distâncias, sofre muita movimentação, manejo e transbordos 

da fábrica ao consumidor. 

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 129 

MATÉRIA-PRIMA. Por outro lado, o briquete de madeira é uma peça sólida de serragem ou 

maravalha comprimida com uma carga média de 6 tf a 8 tf, tensão de 90 kg/cm2 a 145 kg/cm2, 

gerando uma temperatura de 170°C a 270°C na câmara de briquetagem para a decomposição 

parcial da lignina (efeito termoplástico) (Rowell, 1987), teor de umidade base úmida de 5% a 15% 

sendo o ótimo 8%, com ou sem aglutinante, com uma densidade entre 1,0 t/m3 a 1,5 t/m3, 

apresentado em peças cilíndricas ou hexagonais de cerca de 70 mm a 100 mm de diâmetro e 

comprimento de 10 cm a 40 cm. 

Na fabricação de briquete, as matérias-primas utilizadas podem ser: serragem, maravalha, casca 

de arroz, palha de milho, sabugo, bagaço de cana-de-açúcar, casca de algodão, café entre outros, 

obtendo-se briquetes com qualidade superior (Quirino, 1991). O diâmetro do briquete quando de 

madeira para queima em caldeiras, fornos e lareiras é de 70 mm a 100 mm e com comprimento 

de 250 mm a 400 mm. Outras dimensões com diâmetros de 28 mm a 65 mm são usadas em 

estufa, fogão de alimentação automática, grelha e churrasqueira. A biomassa adensada a pressões 

de 100 MPa ou mais é denominada briquete quando tiver um diâmetro maior que 30 mm. Embora 

variáveis, os briquetes feitos no Brasil tem uma densidade aparente de 1,0 t/m3 a 1,4 t/m3, um 

Poder Calorífico Superior de 4300 kcal/kg a 4800 kcal/kg, uma umidade entre 8% a 10%, 

densidade a granel de 600 kg/m3 a 700kg/m3, teores de voláteis de 81%, cinzas de 1,2% e 

carbono fixo de 18,8%. No Brasil, a serragem tem uma densidade a granel entre 100 kg/m3a 300 

kg/m3, umidade de 15% a 55% base úmida e cores que variam do amarelo claro originária do 

Pinus sp seco até o marrom escuro da maçaranduba úmida.  

Para reduzir os custos de produção e suavizar a briquetagem, podem ser incluídas outras matérias-

primas, como casca de algodão e bagaço de cana-de-açúcar em porcentagens variáveis de 10% a 

25%. Estes produtos, conforme o teor de sílica, podem favorecer a briquetagem, gerando menor 

atrito na briquetadeira dando-lhe maior vida útil (Pereira, 2006). 
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TECNOLOGIA DE COMPACTAÇÃO DE BIOMASSA.  A briquetagem de biomassa é uma prática muito 

antiga e uma das diversas técnicas que em termos gerais são classificadas como tecnologia de 

compactação. O processo de briquetagem consiste na aplicação de pressão em uma massa de 

partículas dispersas com objetivo de torná-las um sólido geométrico compacto de alta densidade. 

Esta operação pode ser realizada com ou sem a presença de um agente aglutinante. 

 

Mecanismos de compactação. Existem vários mecanismos que permitem a ligação entre as 

partículas da biomassa compactada, e geralmente todos eles colaboram para obter a resistência e 

a coesão final do briquete. Grover e Mishra (1996) identificaram os seguintes mecanismos: Ação 

de aglutinantes (já presentes na matéria-prima ou adicionados); Forças de Van Der Waals; Forças 

de valência e Emaranhamento (entrelaçamento) entre partículas. 

Os compostos ligantes que já estão presentes na matéria-prima podem ser ativados pelas elevadas 

pressões e temperaturas alcançadas no processo de compactação. Pode ser o caso da lignina, 

presente nas células da biomassa, que amolece entre 100 e 190 ºC e age como uma cola entre as 

partículas. Os mecanismos de emaranhamento e a ativação de forças de valência e de Van Der 

Waals acontecem pela forte aproximação e deformação das partículas provocada pelas pressões 

de compactação. Mesmo depois da compactação, as partículas da matéria-prima ainda são 

perceptíveis. 
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Vantagem da compactação. Bhattacharya, Sett e Shrestha (1989) apontaram as seguintes 

vantagens na compactação: O processo aumenta o poder calorífico do material por unidade de 

volume; O produto briquetado é mais fácil para ser manipulado, transportado e armazenado; O 

combustível produzido é uniforme em tamanho e qualidade; O processo ajuda a resolver problemas 

de disposição de resíduos e O processo ajuda a limitar o desmatamento ou a falta de combustível 

nas regiões rurais, enquanto disponibiliza um substituto para a lenha. 

 
Resíduos compactáveis. Os resíduos podem ser agrupados em três categorias principais: Resíduos 

agrícolas, gerados diretamente no campo durante a colheita da safra (por exemplo: a palha dos 

cereais); Resíduos florestais (galhos, folhas, etc., gerados na exploração florestal); Resíduos agro-

industriais, gerados no beneficiamento de grãos, gramíneas e madeira (casca de arroz, de café, de 

amendoim, bagaço de cana, serragem, etc). Em princípio, todos os resíduos vegetais são 

potencialmente compactáveis, desde que se encontrem nas condições apropriadas de umidade e 

tamanho de partícula. Todavia, os resíduos que realmente despertam interesse para compactação 

são aqueles que se encontram concentrados em um único lugar, pois – como comentado antes – 

os custos de coleta e de transporte afetam consideravelmente a viabilidade econômica da 

produção e venda de briquetes (ERIKSSON; PRIOR, 1990). 
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Energia requerida para a compactação. É fundamental conhecer a demanda de energia para 

compactar a biomassa a fim de avaliar os benefícios da tecnologia em uso e para melhorar a 

eficiência no projeto de novas máquinas. A energia necessária na compactação depende do tipo de 

matéria-prima, do nível de compactação requerido e do tipo de sistema utilizado.  Quanto maior a 

qualidade requerida do produto compactado, maior será a energia necessária. Em geral, pode se 

esperar um gasto energético de compactação entre 0,05 e 0,2 kWh/kg de material processado 

(BHATTACHARYA; SETT; SHRESTHA, 1989). 

 

 

Fatores que influenciam a compactação. Certo número de variáveis pode influenciar as 

propriedades do produto compactado. Isto inclui as propriedades da matéria-prima, como por 

exemplo, o tamanho das partículas, o teor de umidade e a densidade aparente, assim como as 

variáveis do processo de compactação (pressão, temperatura, uso de ligantes, etc.). 
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Efeito da temperatura. A temperatura de compactação exerce uma função muito relevante nas 

propriedades finais do produto e no consumo energético durante a compactação. Reed, Trezek e 

Diaz (1980) demonstraram que o trabalho de compactação e a pressão podem ser reduzidos pela 

metade se a matéria-prima é pré-aquecida antes de ser compactada. Bhattacharya, Sett e 

Shrestha (1989) mostraram que a resistência do produto compactado depende da temperatura de 

compactação e a máxima resistência é obtida com temperaturas em torno de 220 ºC. 

Efeito da pressão. A densidade final do produto depende da pressão aplicada durante a 

compactação. Vários pesquisadores como Reed, Trezek e Diaz (1980) encontraram uma relação 

linear entre a pressão aplicada e a densidade final. 

Efeito do teor de umidade. Dependendo do tipo de matéria-prima e do processo de compactação 

existe uma faixa de teor de umidade na qual o material pode ser compactado adequadamente. Um 

excesso de umidade pode provocar explosões devido à formação de vapor. Por outro lado, uma 

matéria-prima muito seca dificulta os mecanismos de ligação entre as partículas. Bhattacharya, 

Sett e Shrestha (1989) recomendaram que o valor ótimo de umidade deve estar entre 8 e 12%. 
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Efeito do tamanho das partículas. A matéria-prima ideal deveria ser composta por uma mistura de 

partículas de vários tamanhos, sendo que a medida máxima depende do tipo de material e do 

diâmetro da matriz. Geralmente é aceitável uma dimensão entre 8 e10 mm, enquanto grandes 

prensas com matrizes de 125 mm aceitam partículas de até 15 mm. O tamanho inicial das 

partículas influencia também a densidade final dos briquetes. Uma matéria-prima de baixa 

granulometria resulta em briquetes muito densos, mas requer pressões e temperaturas muito 

elevadas para aglomerar as partículas sem adição de ligantes (ERIKSSON; PRIOR, 1990). 

Outros componentes de uma planta de briquetagem. A matéria-prima que vai ser compactada pode 

exigir um pré-tratamento antes de ser introduzida na prensa. Dependendo das condições iniciais 

do material pode ser necessária a trituração para diminuir o tamanho das partículas e/ou a 

secagem para reduzir o teor de umidade. Uma planta de briquetagem pode, portanto, estar 

equipada com trituradores e/ou com secadores. Existem vários tipos de técnicas de secagem, 

desde a simples e econômica secagem ao sol até sistemas mais sofisticados como o forno 

rotatório. A escolha por um dos sistemas depende fundamentalmente de avaliações econômicas 

(ERIKSSON; PRIOR, 1990; GROVER; MISHRA, 1996).  
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Os sistemas mais sofisticados garantem secagens rápidas e controladas, mas influenciam 

consideravelmente nos custos de investimento e se justificam apenas para grandes volumes de 

produção. Para melhorar o desempenho energético da briquetadeira pode ser instalado um 

sistema de pré-aquecimento da matéria-prima constituído por um trocador de calor tubular onde a 

matéria-prima passa por um tubo central, aquecido em torno por um fluxo de ar quente ou de óleo 

térmico (GROVER, 1996; BHATTACHARYA; LEON; RAHMAN, 2002). 

Além dos sistemas de tratamento da matéria-prima, deve ser implementado um sistema de 

armazenamento para o montante de insumo coletado (resíduos soltos) e para os briquetes 

produzidos. 

 

Redução da energia de compactação. O pré-aquecimento da matéria-prima, além de diminuir o 

desgaste da rosca, permite também uma significativa redução da energia necessária para realizar 

a compactação e aumenta a capacidade produtiva da briquetadeira. Com serragem pré-aquecida 

até 90 ºC e compactada na prensa de parafuso Mishra et al. (1996) observaram uma redução da 

energia elétrica entre 15 e 20%. Bhattacharya, Leon e Rahman (2002) realizaram o pré-

aquecimento de casca de arroz entre 100 e 140 ºC em um trocador de calor aquecido por gás de 

combustão, e nessas condições houve uma redução média do consumo de energia em 23,5% no 

aquecedor da matriz, e de 10,8% no motor elétrico, correspondendo a uma redução global de 

10,2%.  
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É evidente o benefício na resistência elétrica da matriz, pois a matéria-prima não precisa ser 

aquecida a partir da temperatura ambiente como seria no caso sem pré-aquecimento. O passo 

seguinte na redução de gasto energético é a substituição da resistência elétrica em torno da matriz 

por um sistema de aquecimento mais econômico. Bhattacharya, Leon e Rahman (2002) 

projetaram e testaram uma fornalha alimentada por briquetes para aquecer a matriz, mantendo a 

temperatura entre 300 e 320ºC durante o funcionamento da briquetadeira. A economia de energia 

elétrica foi de 35%, sem mudar a qualidade dos briquetes produzidos. 

Viabilidade econômica da briquetagem. Para avaliar a viabilidade econômica de uma planta de 

produção de briquetes devem ser considerados vários aspectos, como por exemplo, o preço do 

combustível que os briquetes vão substituir (lenha e carvão), custo de produção dos briquetes, 

custos e características da matéria-prima, distância de transporte. A complexidade da planta de 

briquetagem influencia significantemente nos custos de investimento e deve ser avaliada em 

função dos volumes de produção previstos. 

Em muitos países os preços de lenha e carvão são suficientemente baixos a ponto de inviabilizar a 

comercialização de briquetes ou deixarem margens de lucro muito estreitas. (ERIKSSON; PRIOR, 

1990). Porém, existem casos de sucesso onde a prática da briquetagem consegue se consolidar. O 

programa “Renewable Energy Technologies in Asia: A Regional Research and Dissemination 

Programme” financiado pela Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), 

iniciado em 1997 e concluído em 2004, tinha como objetivo a difusão em alguns países da Ásia de 

tecnologias para a exploração de fontes renováveis de energia. Entre elas estava incluída a 

tecnologia de briquetagem. Durante o desenvolvimento do programa, coordenado pelo Instituto 

Asiático de Tecnologia (AIT), foram atentamente avaliadas as barreiras locais que dificultavam a 

implementação da briquetagem nas regiões rurais. A maioria dessas barreiras era de natureza 

tecnológica (necessidade de muita manutenção das máquinas) e econômica (custo elevado das 

máquinas e das peças de reposição, produzidas no exterior).  

Foram, portanto, desenvolvidas briquetadeiras de tecnologia mais simples e robusta, que 

pudessem ser construídas e consertadas localmente com preços bem mais acessíveis, diminuindo 

também os custos de manutenção. Um trabalho paralelo de treinamento de profissionais e de 

envolvimento de autoridades locais permitiu a implantação com sucesso da prática da 

briquetagem (KUMAR; BHATTACHARYA, 2005). Eriksson e Prior (1990) afirmaram que o Brasil 

apresenta condições favoráveis para o mercado dos briquetes por uma fortuita combinação de 

fatores: 

Existem muitas concentrações localizadas de resíduos vegetais, especialmente na indústria de 

madeira, e na indústria agro-alimentar, o que reduz os custos de coleta e de transporte e permite a 

instalação de plantas de briquetagem diretamente nas proximidades destas indústrias; 

Existe uma forte demanda de combustíveis sólidos (lenha e carvão vegetal), como resultado de 

programas políticos de valorização dos recursos energéticos nacionais; 

Existem restrições ambientais para a exploração de madeira. 
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FLUXO DE MASSA E PRODUÇÃO DE BRIQUETE. No trajeto entre a serragem no pátio da serraria e o 

briquete já entregue na fornalha do consumidor, existe o fluxo do produto em sua cadeia. Ele pode 

ser caracterizado em 11 etapas:  

A-transporte da serragem para o peneiramento. 

B-transporte dos retalhos para cominuição. 

C-transporte da serragem cominuída para o peneiramento. 

D-peneiramento da serragem. 

E-passagem da serragem da peneira para o secador. 

F- movimento da serragem dentro do secador rotativo, entrando com umidade entre 20% e 55% e 

saindo com umidade entre 8% a 15%. 

G-secagem e separação das partículas por meio de um ciclone. 

H-descarregamento da serragem seca e peneirada no depósito situado entre a exaustão e a 

briquetadeira. 

I-passagem da serragem do depósito para o moega da briquetadeira. 

J- transporte para resfriamento do briquete quente até a mesa de embalagem. 

K-transporte dos briquetes a serem armazenados na sala de expedição (Paulrud, 2004; Hamelinck, 

2003; Alakangas, 2002; Tripathi, 1998; Quirino, 2002; Pereira, 2006). 
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BRIQUETAGEM. Nos dias atuais, é possível utilizar grande variedade de resíduos orgânicos na 

produção de energia por meio de tecnologias simples. Uma delas é a briquetagem, que consiste na 

aplicação de pressão a uma massa de partículas, com ou sem adição de ligante, e com ou sem 

tratamento térmico (Saleme, 1992).  

O processo de briquetagem, segundo SBRT (2007), é físico e consiste na compactação do resíduo 

em forma de cilindros ou retângulos, por meio da geração mecânica de elevadas pressões e 

temperaturas, com o objetivo de aumentar a sua densidade, facilitando seu transporte, 

armazenamento e otimizando as características energéticas dos resíduos vegetais. 

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. 

A adição de água na briquetagem só não é realizada quando a substância aglomerante se 

apresenta na forma de solução aquosa ou como um fluído. A mistura, entre partículas finas e o 

aglutinante, é prensada a frio ou a quente, de modo a obter aglomerados, chamados de briquetes, 

que devem apresentar resistência adequada para empilhamento ou um tratamento posterior.  

De acordo com Quirino & Brito (1991), a briquetagem é uma forma muito eficiente de concentrar a 

energia disponível na biomassa. Os autores exemplificam esse fato na consideração de que 1,00 

m³ de briquetes contém, pelo menos, cinco vezes mais energia que 1,00 m³ de resíduo, levando-se 

em consideração a densidade a granel e o poder calorífico médio desse material. Alves Júnior & 

Santos (2002) afirmam que o processo de briquetagem ou a transformação de madeira em 

briquetes consiste na trituração da madeira (moagem) e posterior compactação a elevadas 

pressões, o que pode provocar a elevação da temperatura do processamento na ordem de 100ºC. 

O aumento da temperatura provoca a "plastificação" da lignina, substância que atua como 

elemento aglomerante das partículas de madeira. De acordo com o mesmo autor, para que a 

briquetagem tenha sucesso, o material deve ter umidade entre 8% a 15% e o tamanho de partícula 

entre 5 a 10 mm. 
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE PRODUÇÃO DE BRIQUETE. Existem diferentes tipos de 

briquetadeiras utilizadas na compactação da biomassa, cada uma com um princípio de 

funcionamento. 

Prensa briquetadeira de pistão. A compactação acontece por meio de golpes produzidos sobre os 

resíduos por um pistão acionado por meio de dois volantes. Do silo de armazenagem (aéreo ou 

subterrâneo) os resíduos são transferidos para um dosador e briquetados em seguida (forma 

cilíndrica). O briquete deste processo tem densidade de 1.000 a 1.300 kg/m³, poder calorífico 

inferior de 4.800 kcal/kg, materiais voláteis iguais a 81% e cinzas de 1,2%. 

Prensa briquetadeira por extrusão. A extrusão em altas pressões e temperaturas, por máquina 

rotativa, oferece um produto homogêneo, sem aglomerantes, a temperaturas de 150° a 200°C. A 

alta temperatura é obtida pelo atrito dentro das câmaras de compressão antes da extrusão, 

liquefazendo a lignina do material. Ao sofrer esfriamento, a lignina se transforma em aglomerante 

natural e cria a camada externa contra a umidade do ar. Posteriormente, o material é submetido a 

altas pressões, tornando-se mais compacto.  

No final do processo, o material é naturalmente resfriado, solidificando-se e resultando em um 

briquete com elevada resistência mecânica. A lignina solidificada na superfície do briquete o torna 

também resistente à umidade natural (SBRT, 2007). Nesse caso, ainda segundo a SBRT (2007), o 

briquete apresenta densidade de 1.200 a 1.400 kg/m³, poder calorífico superior de 4.900 kcal/kg, 

voláteis de 85% e cinzas de 1%. 

Prensa briquetadeira hidráulica. De acordo com Quirino (1991), a briquetadeira hidráulica é um 

equipamento que usa um pistão acionado hidraulicamente; o material a ser compactado é 

alimentado lateralmente por uma rosca sem fim. Uma peça frontal ao êmbolo abre e expulsa o 

briquete quando se atinge a pressão desejada.  

Não é um processo extrusivo e a pressão aplicada, geralmente, é menor que em outros métodos, 

produzindo briquetes de menor densidade. As briquetadeiras de pistão hidráulico aceitam material 

com 18%-20% de conteúdo de umidade (Lucena et al., 2008). 

Prensa briquetadeira peletizadora. É um equipamento que opera pelo processo extrusivo, com 

princípio semelhante ao dos equipamentos de produção de ração animal, em que há a 

necessidade de injeção de vapor para aquecer e corrigir a umidade. Esses equipamentos vêm 

sendo experimentados para compactação de resíduos com resultados razoáveis.  

Operando com bagaço, produz pellets de diâmetro igual a 10 mm e comprimento de 30 a 40 mm, 

densidade relativa de 1.200 kg/m³ e densidade a granel de 550 kg/m³ (Quirino, 1991). Segundo 

Lucena et al. (2008), as peletizadoras trabalham com resíduos com até 20% de umidade, usando 

pressões de 80 a 320 kg/cm². 

Prensa briquetadeira enfardadeira. De acordo com Quirino (1991), como o próprio nome indica, o 

equipamento comprime e amassa o resíduo, elevando a densidade do bagaço de cana com 20% 

de umidade a 500 kg/m³. Este processo não exige pré-secagem do material, o que permite a 

secagem posterior. No entanto, é aconselhável o enfardamento após a secagem. 
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PROCESSO INDUSTRIAL DE BRIQUETAGEM.A briquetagem é um processo de compactação de 

resíduos agrícolas e industriais.  

O processo pode ser dividido em quatro etapas: alimentação ou preparação; mistura; compressão 

e tratamento térmico.  

Preparação. Consiste na determinação das características de compactação do material a ser 

briquetado e do tipo de equipamento que deve ser utilizado, para facilitar a adesão das partículas 

finas. A determinação das propriedades do material permite conhecer não só o valor máximo da 

pressão a ser aplicada, como também a taxa de compactação requerida pelo material.  

 

O conhecimento do coeficiente de atrito do material permite gerar uma previsão do comportamento 

do mesmo, no momento da saída dos rolos e, também, se a superfície dos briquetes úmidos 

poderá ser ou não danificada durante a queda.  A quantidade de aglutinante ou ligante necessária 

à produção de briquetes com boa resistência mecânica depende, entre outros fatores, da 

qualidade do material a ser briquetado e do próprio aglutinante.  
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Mistura. A mistura dos reagentes é uma das etapas mais importantes da briquetagem. É de 

fundamental importância que o aglutinante seja distribuído uniformemente por toda superfície do 

material a ser briquetado.  O misturador deverá ser dimensionado de modo que o tempo de 

residência da mistura no equipamento não seja elevado.  

 

Quando há necessidade de tratamento térmico da mistura, o mesmo pode ser realizado no próprio 

equipamento por meio da aplicação de vapores saturados ou superaquecidos. A mistura deve 

apresentar uma temperatura entre 85-90ºC na prensa e uma umidade de 3% ± 1%. Caso a mistura 

não seja suficientemente seca no condicionador entre o misturador e a prensa, os gases (na 

maioria das vezes, vapor d'água) presos nos briquetes sofrem uma forte compressão.  Quando os 

briquetes deixarem a prensa e a pressão for relaxada, os gases expandem, causando fraturas no 

briquete.   

Pré-Compactação. Tem a finalidade de diminuir o volume e conduzir os resíduos até a câmara de 

alimentação, onde serão compactados pelo pistão. Conforme podemos ver no esquema de 

funcionamento abaixo, as principais partes que compõem a pré-compactação são a hélice, o funil e 

a câmera de alimentação. Nesse setor estão algumas das vantagens do equipamento, como: 

Hélice com ângulo de alimentação variável. Câmara de alimentação com resfriamento. Hélice com 

pontas especiais. Suporte da hélice reforçado. Câmara de alimentação com formato especial. 
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Compactação. A compressão do material se dá no espaço existente entre os dois rolos que, 

montados um diante do outro, giram com velocidade de rotação igual e em sentidos contrários.  A 

pressão exercida sobre o material cresce de forma progressiva ao longo do segmento do rolo, a 

partir do ponto em que se inicia a ação da força de compressão sobre o material, atingindo o seu 

valor máximo no ponto de menor distância entre os rolos, caindo de forma abrupta até a liberação 

e saída do aglomerado.  

 

A forma das cavidades do equipamento e, consequentemente, do briquete, é função da 

susceptibilidade do material à compactação. Para materiais que apresentam dificuldade de 

compactação são utilizadas formas arqueadas, eliminando o plano de divisão dos briquetes, 

ocorrendo então uma distribuição mais uniforme da pressão. Essa distribuição mais uniforme 

permite a utilização de pressões mais elevadas. Entretanto, tal procedimento pode provocar a 

redução da vida útil dos elementos de compactação da prensa.  

Quando se deseja um produto aglomerado com um tamanho menor que 8 mm, realiza-se 

normalmente uma primeira compactação do material, seguida da fragmentação e posterior 

classificação granulométrica, recuperando a fração que apresente o tamanho desejado.  
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A compactação inicial pode ser realizada por meio da briquetagem convencional ou na compressão 

de partículas na forma de barras ou de folhas, podendo essa ser do tipo lisas ou onduladas.  Outro 

aspecto importante é a redução do impacto ambiental, devido à eliminação da emissão de material 

particulado para o meio ambiente.  

Se os rolos possuírem superfícies lisas, o material adquire uma forma tabular, ou de uma barra e é 

denominado tablete, fita, barra etc. Quando as superfícies dos rolos possuem cavidades, ou 

moldes, de mesma forma e tamanho, a rotação dos rolos faz com que essas cavidades se situem 

em uma posição simétrica; o material aglomerado é denominado briquete e tem a forma e o 

tamanho dos moldes. 

 

Nesta fase é que se realiza a briquetagem propriamente dita. Conforme podemos observar no 

esquema de funcionamento, o resíduo pré-compactado que se encontra na câmara de alimentação 

é empurrado pelo pistão através de uma matriz cônica, em um movimento contínuo de vai e vem. O 

resíduo que atravessa a matriz cônica, a cada golpe do pistão, gera um aumento de temperatura 

devido ao atrito criado pela grande pressão. Esta alta temperatura do resíduo causa a destruição 

da elasticidade natural das suas fibras, formando um novo produto com características diferentes: 

o briquete. 
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Tratamento Térmico. Para evitar a fratura devida à choques térmicos e também permitir o 

manuseio dos briquetes ou tabletes, logo após a sua formação, os mesmos devem ser 

imediatamente aquecidos após a sua formação e em seguida resfriados lentamente, segundo uma 

velocidade controlada.  O equipamento mais utilizado na briquetagem de materiais finos é a prensa 

de rolos. O equipamento é constituído, basicamente, de um sistema de alimentação, um par de 

rolos de prensagem, (montados sobre um chassi), um sistema hidráulico que possibilita o ajuste e 

o controle da pressão exercida pelos rolos sobre o material e um sistema motor-redutor, 

responsável pelo movimento de rotação dos rolos. O equipamento possui as seguintes 

características:  tamanho dos rolos (diâmetro e largura), forma, tamanho e número das cavidades 

ou moldes nos rolos; força de compressão específica máxima dos rolos, definida como sendo a 

força de compressão máxima exercida por centímetro, ao longo da largura do rolo; velocidade de 

rotação dos rolos.  Operacionalmente, a força mínima de compressão exercida pelos rolos, para um 

determinado material, é determinada experimentalmente, com base nas características do 

material, do diâmetro dos rolos, da forma e do tamanho do briquete.   
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DESENVOLVENDO UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE BRIQUETE. Pré Processo de 

Produção Industrial. Representa a atividade de transporte da serragem da serraria distante de 20 

km a 100 km até a parte interna do galpão da empresa para o peneiramento.  

Quando são resíduos florestais e retalhos de árvores, caixaria e descartes madeira e 

processamento, eles são colocados no pátio externo para serem cominuídos posteriormente ou 

queimados na fornalha. 

Cominuição Industrial. O setor de cominuição opera quando falta serragem ou quando os 

descartes madeireiros têm um preço menor que a serragem. Quando a matéria-prima chega em 

forma de retalhos, ela passa pela cominuição centrífuga com facas de aço operando das 21 h às 

04 h. Cinco motores elétricos acionam o cominuidor.  

Quando em funcionamento, ele é operado por dois operários que buscam os retalhos do pátio com 

o auxílio do trator para o lado da esteira transportadora, os quais são então colocados 

manualmente na mesa para a transformação de resíduo em serragem. 

Processo de Peneiramento e Granulometria. Dependendo da quantidade de serragem ou do ritmo 

da produção, um ou dois funcionários arrastam a serragem do depósito para a moega da esteira 

que leva ao peneiramento.  

Para ter a granulometria desejada, a matéria-prima passa por uma peneira rotativa tipo gaiola, 

separando os descartes como tocos e paus para serem ensacados e queimados na caldeira. A 

vazão do peneiramento depende da produção de briquetes, da umidade da matéria-prima e do 

funcionário ao abastecer a serragem conforme a temperatura da fornalha. 

Processo de Secagem Industrial. A secagem tem por função reduzir a umidade para cerca de 11% 

em base úmida e é composta por três equipamentos: 

Fornalha Pirolítica. A fornalha é do tipo câmara de combustão da forma pirolítica para a geração de 

energia térmica.   

Insuflador. Como a combustão deve ocorrer com excesso de ar, o insuflador serve para enriquecer 

de oxigênio a combustão da lenha.  

Com este equipamento se procura atingir uma completa combustão da lenha eliminando eventual 

produção de monóxido de carbono, produção de incombusto e desperdício de lenha (Lopes et al, 

2000). 

Secagem da Serragem. A redução da umidade de até 55% base úmida da serragem é feita pelo 

aquecimento do ar interno num secador metálico horizontal rotativo de 1,8 m de diâmetro por 12 

m de comprimento, de marca Schiffl e com 31 m3 de volume. Dentro do tambor existem aletas 

helicoidais que empurram a massa de serragem adiante, permitindo melhor secagem e interação 

do ar quente que vem da fornalha.  

A entrada da serragem é feita na intersecção entre a fornalha e o secador e a sua vazão é igual à 

da saída da serragem peneirada.  
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O secador tem um sistema de segurança anti-metal por meio de um ímã que retêm parafusos, 

pregos e outros. A massa já desidratada, quente e limpa de corpos metálicos segue à fase seguinte 

denominada exaustão.  

Exaustão e Depósito de Matéria-Prima Seca. Além de aspirar o ar aquecido da fornalha até a 

chaminé, o ciclone reduz a alta temperatura da serragem que vem do secador eliminando as 

partículas mais finas que prejudicam o adensamento do briquete.  Para tanto, a exaustão do ar 

quente e das partículas são feitas num ciclone marca com vazão de 9 m3/s de ar e expelidos por 

uma chaminé. Um motor elétrico de 30 CV equipa o exaustor.  

Dois outros motores acionam o sistema: um deles na esteira da serragem que segue para o 

depósito e outro que movimenta a serragem do ciclone.Entre o exaustor e as duas briquetadeiras, 

existe um depósito de alvenaria para serragem seca, limpa e pronta para a produção. Este depósito 

tem área útil de 12,9 m2, volume de 32,34 m3 e capacidade para 6,6 toneladas de serragem, 

mantendo a temperatura da serragem numa faixa média de 43,02°C.  

O transporte e saída da serragem deste depósito para as briquetadeiras é feito pela sua parte 

inferior por duas esteiras movidas por dois motores elétricos. A vazão das duas briquetadeiras é 

maior que a vazão da serragem que entra no depósito, mostrando independência entre a 

briquetagem e o sistema peneiramento-secagem-exaustão.  

De outro lado, tanto o sistema de secagem como de briquetagem, tem inversores de freqüência 

dos motores elétricos, permitindo maior ou menor vazão da serragem ou da briquetagem conforme 

o interesse da fabricação. Isto é feito para encher ou esvaziar o silo.   

Processo Industrial de Briquetagem. A briquetagem é feita por duas máquinas a pistão de pressão 

a pulso, com capacidades nominais de 1200 kg/h e 800 kg/h, acionadas por motores elétricos de 

60 CV e 75 CV. O adensamento é feito com serragem limpa com 11% de umidade proveniente do 

depósito, à temperaturas de até 250° C, plastificando a lignina e dando coesão ao briquete. A 

serragem comprimida e quente é forçada a passar numa guia horizontal de seis metros de 

comprimento, esfriando até 60°C, quando é embalado em sacos. O registro da produção em kg/h 

é feito on line com um relógio digital acoplado à guia por onde passa o briquete.  

Armazenamento. Os sacos de briquetes de 15 kg e de 35 kg são empilhados na sala de 

armazenamento depois de transportados por carrinhos com capacidade de 200 kg. Nesta sala de 

armazenamento uma esteira rolante com altura de até 4 m é usada para manuseio dos sacos e 

carregamento dos caminhões. A altura de empilhamento depende da embalagem, onde os sacos 

amarrados de 35 kg tem altura máxima de 2 m e os embalados em sacos com briquetes soltos de 

15 kg, em uma altura de até 4 m na sala de armazenamento. 

Expedição e Entrega do Briquete. Esta etapa é constituída de expedição, transporte e entrega ao 

cliente final, fechando assim o ciclo completo da briquetagem. O galpão do armazenamento é 

usado para entrada e saída dos caminhões com briquete assim como para descarregamento da 

serragem. Depois de fechada a compra do produto, ele é entregue ao cliente a distâncias de até 

150 km, sendo o frete pago ou pelo cliente ou inserido no preço do produto. Os veículos de entrega 

de 6 a 30 toneladas são terceirizados.   
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INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO UNIDADE DE BRIQUETE. FONTE BIOMAX 

METODOLOGIA DE PRODUÇÃO INDUTRIAL.  

QUANTAS TONELADAS DE RESÍDUOS SECOS SÃO NECESSÁRIAS PARA PRODUZIR 1 TONELADA DE 

BRIQUETES? O processo de briquetagem não tem perdas de peso: 100% do resíduo inserido na 

briquetadeira é transformado em briquetes! 

Ou seja, para produzir 1 tonelada de briquetes é necessário 1 tonelada de resíduos secos (com 

umidade máxima de 16%). 

ATENÇÃO:    

Para serem inseridos na briquetadeira, os resíduos precisam ter umidade máxima de 16%. 

Dessa forma, se os resíduos forem úmidos, eles deverão passar por um processo de secagem 

antes de serem inseridos na briquetadeira. 

No processo de secagem há perdas de peso devido à evaporação de água 

e ao abastecimento da fornalha do secador. 
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QUANTIDADE DE MATÉRIA-PRIMA ÚMIDA PRODUÇÃO DE BRIQUETE 

 

QUANTAS TONELADAS DE RESÍDUOS ÚMIDOS SÃO NECESSÁRIAS PARA PRODUZIR 1 TONELADA DE 

BRIQUETES? Essa resposta depende da umidade inicial dos resíduos. 

Quanto maior a umidade inicial do resíduo, maior é a quantidade de água que deve ser evaporada no 

processo de secagem, e menor será a quantidade de resíduos secos disponíveis para a fabricação de 

briquetes: 

Umidade 

inicial 

Quantidade  

de resíduos 

úmidos  

SECAGEM 

 

 Umidade 

final 

Quantidade 

de água 

 evaporada 

Quantidade 

de resíduos 

secos 

Quantidade de 

resíduos para a 

alimentação da 

fornalha 

BRIQUETAGEM 

 

Quantidade  

de  

briquetes  

 25% 1280 kg 12% 190 kg 1090 kg 90 kg  1000 kg  

 30% 1400 kg 12%  290 kg 1110 kg 110 kg  1000 kg   

 35% 1540 kg  12%  400 kg 1140 kg 140 kg   1000 kg   

 40% 1700 kg  12%  540 kg 1160 kg  160 kg   1000 kg   

 45% 1900 kg  12%  710 kg 1190 kg  190 kg  1000 kg   

 50% 2150 kg  12%  930 kg  1220 kg  220 kg  1000 kg   

 55% 2450 kg 12%  1200 kg  1250 kg  250 kg   1000 kg   

  

 

 

A diferença de peso 

ocorre devido:  

     - À evaporação de água no processo de secagem         

     - Ao abastecimento da fornalha do secador  
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FLUXOGRAMA USINA DE BRIQUETE PARA RESÍDUOS ÚMIDOS.  

 
  

Para fazer os briquetes (seja qual for o modelo ou marca de briquetadeira) é necessário que os resíduos 

tenham umidade máxima de 16%. Dessa forma, quando utiliza-se resíduos úmidos é necessário 

primeiro baixar a umidade dos resíduos em algum processo de secagem antes de inserí-los em uma 

briquetadeira. Secar um material (seja qual for o sistema de secagem adotado) significa evaporar parte 

da água presente no mesmo, implicando em perdas de peso. 

Normalmente, o sistema de secagem adotado em usinas de briquetagem utiliza um secador de tambor. 

Nesse tipo de secador, gases quentes são gerados em uma fornalha, promovendo a evaporação de 

água dos resíduos inseridos em um tambor rotativo. Dessa forma, além das perdas de peso devido à 

evaporação de água, também deve-se levar em conta a alimentação da fornalha do secador. 

Os Tambor podem ser fornecidos com duas opções de fornalha: 

 

1. Fornalha com alimentação manual A fornalha manual pode ser alimentada com retalhos de madeira, 

lenha ou briquetes. 

2. Fornalha com alimentação automática A fornalha com alimentação automática é alimentada com 

parte dos resíduos secos que saem do secador.    
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A) Quantas toneladas de resíduos úmidos com 25% de umidade são necessárias para produzir 1 

tonelada de briquetes?  

Primeiro passo:Calcular a quantidade de água que deve ser evaporado de forma que o material 

passe a ter umidade inferior a 16%: 

Supondo que o objetivo seja atingir 12% de umidade, para cada tonelada (1000 kg) de resíduos com 

25% de umidade, restarão cerca de 0,852 toneladas (852 kg) de resíduos secos (veja como calcular a 

quantidade de água que deve ser evaporada): 

1000 kg DE RESÍDUOS COM 25% DE UMIDADE  
 

852 kg DE RESÍDUOS COM 12% DE UMIDADE  

Segundo passo: Calcular a quantidade de combustível necessária para alimentar a fornalha do 

secador: 

Considerando a fornalha com alimentação automática:Cerca de 8% dos resíduos que saem do secador 

deverão ser utilizados para alimentar a fornalha (vejacomo calcular a quantidade de combustível 

necessária para alimentar a fornalha do secador). Ou seja, será necessário cerca de 87 kg de resíduos 

secos. 

Assim, deve-se dimensionar o secador de forma que:   

 Capacidade de saída do secador 

(com umidade de saída de 12%) 
= 1087 kg  

  92% = 1000 kg para a fabricação de briquetes  

 

  

  8% = 87 kg para a alimentação da fornalha do secador  

 

   1000 kg de RESÍDUOS COM 25% DE 

UUMIDADE  
- 

852 kg DE RESÍDUOS COM 12% DE 

UMIDADE  

 

Regra de 

três 
Capacidade de entrada do secador (com 

umidade de entrada de 25%) 
 -

   

1087 kg DE RESÍDUOS COM 12% DE 

UMIDADE 

 

Capacidade de entrada do secador 

(com umidade de entrada de 25%)  
= 

 1000 x 1087 

852  
= 

1276 kg de resíduos 

(com 25% de umidade) 
 

Gerar 1000 kg de  

briquetes 
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B) Quantas toneladas de resíduos úmidos com 55% de umidade são necessárias para produzir 1tonelada 

de briquetes?  

 

Primeiro passo:Calcular a quantidade de água que deve ser evaporado de forma que o material 

passe a ter umidade inferior a 16%: 

 

Supondo que o objetivo seja atingir 12% de umidade, para cada tonelada (1000 kg) de resíduos com 

55% de umidade, restarão cerca de 0,511 toneladas (511 kg) de resíduos secos (veja como calcular a 

quantidade de água que deve ser evaporada):  

1000 kg DE RESÍDUOS COM 55% DE UMIDADE  
 

511 kg DE RESÍDUOS COM 12% DE UMIDADE  

Segundo passo:Calcular a quantidade de combustível necessária para alimentar a fornalha do 

secador: 

Considerando a fornalha com alimentação automática:Cerca de 20% dos resíduos que saem do secador 

deverão ser utilizados para alimentar a fornalha (veja como calcular a quantidade de combustível 

necessária para alimentar a fornalha do secador). Ou seja, será necessário cerca de 250 kg de resíduos 

secos. Assim, deve-se dimensionar o secador de forma que: 

 Capacidade de saída do secador  

(com umidade de saída de 12%) 
= 1250 kg  

  80% = 1000 kg para a fabricação de briquetes  

 

  

  
20% = 250 kg para a alimentação da fornalha do 

secador  

 

11000 kg de RESÍDUOS COM 55% DE 

UUMIDADE  
- 

511 kg DE RESÍDUOS COM 12% DE 

UMIDADE  

 

Regra de 

três 
Capacidade de entrada do secador 

(com umidade de entrada de 55%) 
 -

   

1250 kg DE RESÍDUOS COM 12% DE 

UMIDADE 

  

Capacidade de entrada do secador 

(com umidade de entrada de 55%)  
= 

 1000 x 1250 

511  
= 

2446 kg de resíduos 

(com 55% de umidade) 
 

Gerar 1000 kg 

de  briquetes 
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QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL PARA ALIMENTAÇÃO DA FORNALHA 

COMO CALCULAR A QUANTIDADE NECESSÁRIA DE COMBUSTÍVEL PARA A ALIMENTAÇÃO DA FORNALHA 

DE UM SECADOR ?Para esse cálculo é necessário conhecer qual será a quantidade de calor 

necessária para evaporar a água presente no resíduo. A quantidade de calor é dada pelas seguintes 

fórmulas: 

                Onde: 

Q total = Q sensível + Q latende               m: Massa 

                c: Calor específico (o da água é 1 cal/g.C)  

                Tf: Temperatura final 

Q total = (m x c x (Tf - Ti)) + (m x Lv)               Ti: Temperatura inicial 

                Lv: Calor latente de vaporização (o da água é 540 cal/g)  

 

Para evaporar a água é necessário aquecê-la a uma temperatura de 100 C. 

Considerando que o resíduo está a uma temperatura inicial média de 20 C, teremos que a quantidade 

de calor necessária para evaporar 1 kg (1000 g) é de: 

Q total = (1000 x 1 x (100 - 20)) + (1000 x 540)  

Q total = 620 kcal  
 

Quantidade de calor necessária para evaporar 1 kg de água 

     

Dessa forma, basta calcular a quantidade de água que deve ser evaporada no processo de secagem 

para estimar a quantidade de kcal que a fornalha deve gerar. 

 

 

A) Qual é a quantidade necessária de combustível para alimentar a fornalha de um secador que tem o 

objetivo de secar 1000 kg de resíduos com umidade inicial de 25% de forma que a umidade final seja 

de 12%? 

Para evaporar cada 1 kg de água é necessário que a fornalha gere 620 kcal. 

Para transformar 1000 kg de resíduos com umidade inicial de 25% em resíduos com 12% de umidade, 

é necessário evaporar cerca de 148 kg de água (veja aqui como calcular a quantidade de água 

evaporada). 

http://www.biomaxind.com.br/site/br/briquetagem/processo-de-briquetagem/evaporacao-de-agua.html
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Dessa forma, o calor que a fornalha deve gerar é de: 

Q = 620 x 148 = 91.760 kcal 

Conhecendo o poder calorífico médio da lenha/retalhos de madeira, dos briquetes de madeira e da 

serragem de madeira seca: 

 Poder calorífico médio da lenha comercial (com 25% de umidade) = 2200 kcal/kg 

 Poder calorífico médio do briquete de resíduos de madeira (com 12% de umidade) = 4600 kcal/kg 

 Poder calorífico médio da serragem de madeira seca (com 12% de umidade) = 4600 kcal/kg  

1) Se a alimentação da fornalha for manual com briquetes ou lenha/retalhos de madeira, será 

necessário queimar: 

Quantidade de lenha necessária =  91.760 =  42 kg de lenha/retalhos de madeira 

  2200      

 

Quantidade de briquetes necessários =  91.760 =  20 kg de briquetes  

  4600      

 

2) Se a alimentação da fornalha for automática com parte dos resíduos secos que saem do secador 

(supondo que o resíduo é serragem de madeira), será necessário queimar: 

Quantidade de resíduos secos necessários = 91.760 = 20 kg de serragem de madeira seca 

  4600     

Isso significa que dos cerca de 852 kg de resíduos secos que saem do secador, aproximadamente, 

20 kg de resíduos são desviados para alimentar a fornalha do secador. 

Ou seja, cerca de 2% dos resíduos secos são utilizados para a alimentação da fornalha do secador. 

 

B) Qual é a quantidade necessária de combustível para alimentar a fornalha de um secador que tem o 

objetivo de secar 1000 kg de resíduos com umidade inicial de 55% de forma que a umidade final seja 

de 12%? 
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Para evaporar cada 1 kg de água é necessário que a fornalha gere 620 kcal. Para transformar 1000 kg 

de resíduos com umidade inicial de 55% em resíduos com 12% de umidade, é necessário evaporar 

cerca de 489 kg de água (veja aqui como calcular a quantidade de água evaporada). 

Dessa forma, o calor que a fornalha deve gerar é de: 

Q = 620 x 489 = 303.180 kcal 

Conhecendo o poder calorífico médio da lenha/retalhos de madeira, dos briquetes de madeira e da 

serragem de madeira seca: 

 Poder calorífico médio da lenha comercial (com 30% de umidade) = 2200 kcal/kg 

 Poder calorífico médio do briquete de resíduos de madeira (com 12% de umidade) = 4600 kcal/kg 

 Poder calorífico médio da serragem de madeira seca (com 12% de umidade) = 4600 kcal/kg  

 

1) Se a alimentação da fornalha for manual com briquetes ou lenha/retalhos de madeira, será 

necessário queimar: 

Quantidade de lenha necessária =  303.180 =  138 kg de lenha/retalhos de madeira 

  2200      

 

Quantidade de briquetes necessários =  303.180 =  66 kg de briquetes 

  4600      

 

2) Se a alimentação da fornalha for automática com parte dos resíduos secos que saem do secador 

(supondo que o resíduo é serragem de madeira), será necessário queimar: 

Quantidade de resíduos secos necessários = 303.180 = 66 kg de serragem de madeira seca 

  4600     

Isso significa que dos cerca de 511 kg de resíduos secos que saem do secador, aproximadamente, 

66 kg de resíduos são desviados para alimentar a fornalha do secador. 

Ou seja, cerca de 13% dos resíduos secos são utilizados para a alimentação da fornalha do secador. 

 

 

http://www.biomaxind.com.br/site/br/briquetagem/processo-de-briquetagem/evaporacao-de-agua.html
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PESO DO BRIQUETE COMPARADO COM A LENHA 

QUAL É O PESO DO BRIQUETE? QUAL É O PESO DA LENHA? 

 

O peso específico do briquete varia de 1100 kg/m³ a 1200 kg/m³. 

 

O peso específico da lenha comercial varia de 550 kg/m³ a 600 kg/m³. 

 

ATENÇÃO: 

A granel o briquete tem redução de peso devido aos vazios entre um briquete e outro. 

Com a lenha ocorre a mesma coisa: 

PRODUTO  Umidade 
Peso Específico 

[kg/m³] 

Peso a Granel 

[kg/m³]  

BRIQUETE 12% 1100 - 1200 650 - 800 

LENHA COMERCIAL 25 - 30% 550 - 600 350 - 400 

  

COMPARATIVO PODER CALORÍFICO DO BRIQUETE COM A LENHA 

COMO COMPARAR O PODER CALORÍFICO DO BRIQUETE COM O PODER CALORÍFICO DA LENHA? 

Como o briquete é vendido por peso (quilograma ou tonelada) e a lenha é vendida por volume 

(metros cúbicos), a comparação mais comum é: 

1,0 t de briquetes = 4 a 5 m³ de lenha 

 

Chegar a essa comparação é muito simples, basta conhecer o poder calorífico do briquete e da 

lenha comercial: 

PRODUTO Tipo de resíduo 
Poder calorífico 

superior 

[kcal/kg] 

Peso 

específico 

[kg/m³] 

Peso a 

granel 

[kg/m³] 

Umidade 

BRIQUETE 

CASCA DE ARROZ 3.800 1100 650 – 700 12 % 

CASCA DE CAFÉ  4.100 1100 650 - 700 12 % 

RESÍDUOS DE 

ALGODÃO 
4.300 1100 650 – 700 12% 

RESÍDUOS DE PINUS 4.600 1170 700 – 750 12% 
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BAGAÇO DE CANA 4.700 1100 650 – 700 14% 

RESÍDUOS MADEIRA 

DE LEI 
4.900 1200 750 – 800 12% 

RESÍDUOS DE 

EUCALIPTO 
4.800 1180 720 – 780 12% 

 LENHA 

COMERCIAL 
- 2.200 a 2.500 600 350 – 400 

25 – 

30% 

 

A) Considerando os briquetes obtidos a partir de resíduos de madeira, com base nos dados da 

tabela acima percebe-se que, em média: 

1,0 tonelada de briquetes de resíduos de madeira = 2,0 toneladas de lenha comercial  

 

Mas como o briquete é vendido por peso (quilograma ou tonelada) e a lenha é vendida por volume 

(metros cúbicos), é necessário transformar 2 toneladas de lenha comercial em metros cúbicos: 

375 kg de lenha comercial 

(média entre 350 kg e 400 kg) 
- 1 m³ de lenha comercial  

 

Regra de 

três 
2000 kg de lenha comercial (= 2 toneladas 

de lenha comercial)  
 -

   

Volume ocupado por 2 toneladas de 

lenha comercial 

  

Volume ocupado por 2 

toneladas 

de lenha comercial  

= 

 2000 x 

1 

375  

= 
5,33 m³ de lenha 

comercial 
 

Equivalem a 1 

tonelada 

de briquetes 

de resíduos de 

madeira  
     

 

B) Considerando os briquetes obtidos a partir de casca de arroz, com base nos dados da tabela 

acima percebe-se que, em média: 

1,0 tonelada de briquetes de casca de arroz = 1,6 toneladas de lenha comercial  

 

Mas como o briquete é vendido por peso (quilograma ou tonelada) e a lenha é vendida por volume 

(metros cúbicos), é necessário transformar 1,6 toneladas de lenha comercial em metros cúbicos: 
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375 kg de lenha comercial (média entre 

350 kg e 400 kg) 
- 1 m³ de lenha comercial  

 

Regra de 

três 
1600 kg de lenha comercial (= 1,6 

toneladas de lenha comercial)  
 -

   

Volume ocupado por 1,6 toneladas 

de lenha comercial 

  

Volume ocupado por 1,6 

toneladas 

de lenha comercial  

= 

 1600 x 

1 

375  

= 
4,27 m³ de lenha 

comercial 
 

Equivalem a 1 

tonelada 

de briquetes 

de casca de arroz  

      

REGULAMENTAÇÃO DO TAMANHO DO BRIQUETE 

É POSSÍVEL REGULAR O TAMANHO DO BRIQUETE? 

 

O comprimento do briquete pode ser regulado. 

Nas Briquetadeiras é possível fazer briquetes longos (como a lenha) ou bem curtos (os chamados 

"briquetes de bolacha"). 

Os "briquetes de bolacha" são muito utilizados em caldeiras com alimentação automatizada, uma 

vez que podem ser substitutos para os cavacos de madeira. 

 

O diâmetro do briquete é fixo de acordo com o modelo da briquetadeira. 

Nas Briquetadeiras o diâmetro do briquete que cada modelo de briquetadeira permite produzir 

pode ser visto na tabela abaixo: 

MODELO DA BRIQUETADEIRA  Ø DO BRIQUETE  CAPACIDADE PRODUTIVA 

B 55/120 56 mm  280 kg/h 

B 55/160 56 mm 450 kg/h  

B 65/160 66 mm  600 kg/h  

B 75/190 75 mm  800 kg/h 

B 85/210 82 mm  1100 kg/h 

B 95/210 93 mm  1550 kg/h 

B 95/210R 93 mm  2000 kg/h 
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B 105/210 103 mm  700 kg/h - 1750 kg/h 

B 105/240 103 mm  1000 kg/h - 1500 kg/h  

B 115/220 115 mm  1500 kg/h - 2000 kg/h 

 

Observe que quanto maior o diâmetro do briquete, maior é a capacidade produtiva da 

briquetadeira. 

Dessa forma, o modelo de briquetadeira deve ser escolhido com base na capacidade produtiva 

que deseja-se atingir. O diâmetro do briquete varia pouco e para a maioria das aplicações o 

briquete não precisa ter um diâmetro específico. Basta lembrar que a própria lenha não tem 

diâmetro fixo. 

OBSERVAÇÃO: 

Os modelos de briquetadeiras B 105/210, B 105/240 e B 115/220 são exclusivos para resíduos 

leves. Por esse motivo é que a capacidade produtiva diminui mesmo aumentando o diâmetro do 

briquete.  

VIABILIDADE ECONÔMICA PARA PRODUÇÃO DE BRIQUETE 

Os custos para a produção de briquetes variam de acordo com diversos fatores:  

 Tipo de matéria prima 

 Umidade inicial da matéria prima 

 Granulometria da matéria prima 

 Capacidade produtiva 

dosequipamentos 

 Número de dias trabalhados por mês 

 Número de turnos trabalhados por 

dia 

 Nível de automatização dos 

equipamentos 

Veja abaixo alguns EXEMPLOS DE RELATÓRIO DE VIABILIDADE ECONÔMICA de usinas de 

briquetagem, considerando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia durante 22 dias por mês: 

      

CAPACIDADE 

PRODUTIVA 

DOS 

EQUIPAMENTOS  

1,0 Tonelada / hora  2,0 Toneladas / hora  

PRODUÇÃO 

MENSAL  
 165 Toneladas  330 Toneladas 
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PRODUÇÃO 

ESTIMADA 

EM 10 ANOS 

 19.800 Toneladas  39.600 Toneladas 

TIPO DE RESÍDUO 
SERRAGEM DE  

MADEIRA SECA  

SERRAGEM DE  

MADEIRA ÚMIDA  

SERRAGEM DE  

MADEIRA SECA 

SERRAGEM DE  

MADEIRA ÚMIDA  

EQUIPAMENTOS 

NECESSÁRIOS 

 Briquetadeira 

B85/210 

e acessórios 

 Briquetadeira 

B85/210, Secador 

B12000 e acessórios  

 Briquetadeira 

B95/210R 

e acessórios 

 Briquetadeira 

B95/210R,  

Secador B18000 

e acessórios 

ÁREA COBERTA 

NECESSÁRIA 

6 m x 15 m 

(120 m²) 

18 m x 25 m 

(450 m²) 

8 m x 15 m 

(120 m²) 

18 m x 28 m 

(504 m²) 

FUNCIONÁRIOS 

POR TURNO 
2  4 2 4 

POTÊNCIA 

INSTALADA 
53 kW 92 kW 85 kW 131 kW 

POTÊNCIA 

CONSUMIDA 
39 kWh 65 kWh 60 kWh 92 kWh 

CUSTOS COM 

DEPRECIAÇÃO 

DOS 

EQUIPAMENTOS¹  

R$ 12,01 / Ton R$ 30,01 / Ton R$   8,22 / Ton R$ 20,73 / Ton 

CUSTOS COM 

MÃO-DE-OBRA² 
R$ 27,47 / Ton R$ 54,95 / Ton R$ 15,11 / Ton R$ 30,22 / Ton 

CUSTOS DE 

MANUTENÇÃO³ 
R$ 10,82 / Ton  R$ 16,24 / Ton R$ 6,10 / Ton R$ 9,16 / Ton 

CUSTOS COM 

ENERGIA ELÉTRICA  
R$ 11,80 / Ton R$ 20,49 / Ton R$ 10,41 / Ton R$ 16,05 / Ton 

CUSTO TOTAL  R$ 62,10 / Ton R$ 121,69 / Ton R$ 39,84 / Ton R$ 76,16 / Ton 

  

O PREÇO DE VENDA DO BRIQUETE VARIA DE ACORDO COM A REGIÃO DO PÁIS, ASSIM COMO 

O PREÇO DA LENHA. 

EM MÉDIA, O PREÇO DE VENDA DO BRIQUETE VARIA ENTRE R$ 240,00 E R$ 360,00 POR 

TONELADA. 

EM TERMOS DE PODER CALORÍFICO, 1 TONELADA DE BRIQUETES EQUIVALEM A CERCA DE 5 M³ 

DE LENHA³³ 

  

CONCLUÕES: 
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SIM, A PRODUÇÃO DE BRIQUETES É VIÁVEL !!!  

E QUANTO MAIOR A CAPACIDADE PRODUTIVA, MENOR O CUSTO POR TONELADA 

PRODUZIDA 

 

 

Observações: 

(1) Os custos com depreciação incluem o valor dos equipamentos e estimativa de frete, instalação, 

prédio e infraestrutura. 

(2) Os custos com mão-de-obra são calculados sobre uma base salarial de R$ 2.500,00 por 

funcionário por turno (incluindo os impostos e os encargos sociais). 

(3) Os custos de manutenção variam de acordo com a abrasividade da matéria prima. 

(4) Os custos com energia elétrica baseiam-se em uma tarifa de R$ 0,35/kWh. 

(5) O custo total não inclui os custos com matéria prima e com a embalagem do briquete. 

    

 PLANTA INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE BRIQUETE 
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USO DA BIOMASSA PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE PELLETS. 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 

pertencente à classe da biomassa, sendo um combustível sólido de formato cilíndrico de resíduos 

florestais e industriais prensado.  É uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando 

em um combustível sólido a partir de biomassa.  

Devido à tecnologia na sua transformação, a umidade dos pellets é extremamente reduzida, o que 

permite que a combustão seja muito mais eficiente e libere muito menos fumaça, com reduzida 

formação de cinzas, tornando-se uma solução ecologicamente correta para uso em fogões de 

aquecimento residencial, caldeiras industriais e geração de energia em termoelétricas.   Pellets é o 

combustível sólido mais limpo. O seu tamanho reduzido permite dosear unidade a unidade a 

quantidade que vai ser queimada para produção de energia.  
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HISTÓRICO DO WOODPELLETS.A produção de pellets na Europa e América do Norte começou 

durante a crise do petróleo na década de 1970, quando pellets de madeira foram utilizados como 

um substituto para os combustíveis sólidos. A produção de pellets de madeira tornou-se 

comercialmente viável desde a década de 1990 e tem crescido constantemente ao longo dos 

últimos anos. Um dos fatores do aumento no consumo foi a política de alguns países (Europa, 

Estados Unidos e Canadá e atualmente Coréia do Sul e Japão) pelo uso de energia renovável como 

a biomassa e pellets para combater o aquecimento global e para uma segurança energética. 

Pellets de madeira são utilizados em escala doméstica (residencial) e industrial em grandes 

dimensões em usinas termoelétricas na Europa e Estados Unidos. 
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DIRETRIZES GERAIS WOODPELLETS. O pellet é obtido por trefilação de serragem produzida durante 

o beneficiamento da madeira natural seca. A compactação do material é garantida pela lignina que 

está contida na própria madeira e permite a produção do pellet sem o uso de colas ou ligantes.  

O mercado oferece várias tipologias de pellet com características que variam conforme os tipos de 

madeiras a serem utilizado. São partículas de resíduos agrícolas ou agroflorestais compactados 

sob a forma de um pequeno cilindro.  

 

Durante o processo industrial, perde água e resinas, o que confere um potencial calórico superior e 

normalizado face à madeira em bruto. Existe a compensação (árvores que deram origem 

absorveram durante o seu crescimento ou libertam quando ficam em decomposição no meio-

ambiente). Wood Pellets é CO2 - neutro, com uma contribuição considerável para a proteção da 

atmosfera e ao meio ambiente.  

 

Quem utiliza o pellet não só contribui para a mudança global do clima, mas também ajuda a 

reduzir o aquecimento global e o efeito estufa.  
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O Brasil está comprometido em reduzir as emissões de CO2 com o Protocolo de Kyoto para reduzir 

as emissões causadoras do efeito estufa.  Isto somente poderá ocorrer com a economia energética 

e a utilização de energias renováveis como a biomassa e o pellet. Utilizando exclusivamente na sua 

constituição resíduos não implica em utilizar qualquer produto florestal.  

A combustão é muito mais eficiente e liberta muito menos fumaça que a lenha normal. Isto é 

devido ao baixo teor de umidade dos pellets, resultado do tratamento industrial de peletização. 

Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de 

transporte. 

Em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o petróleo representa um ponto muito 

importante, devido ao crescente aumento dos preços destes combustíveis e à diminuição das suas 

reservas. A matéria-prima para a produção de pellets apresenta uma grande disponibilidade e 

versatilidade. A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes: resíduos florestais, 

industriais ou agrícolas e de plantações energéticas.  

Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-prima para a 

produção de pellets é resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator contribui 

significativamente para a redução do risco de incêndios.  
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Outra definição pesquisada declara que pellets de madeira são um combustível orgânico de forma 

cilíndrica, produzido através de biomassa adensada, proveniente de serragem e de resíduos. Com 

um poder calorífico superior a 18 MJ/kg, o equivalente a 5 kWh/kg, ou mais comumente utilizado 

4.500/4.700 kcal/kg, os pellets de madeira têm teor de cinzas abaixo de 0,5% e umidade inferior 

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

praticamente limpa. Por outro lado, a sua elevada densidade, superior a 650 kg/m3, facilita e 

aperfeiçoa as operações de armazenamento e de transporte, principalmente em distâncias mais 

longas. 

 

A utilização de pellets de madeira como combustível já é comum em aplicações tão diversificadas 

como fornos de padarias, fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de pintura de 

veículos, estufas de flores, secagem de grãos, calefação de moradias, aquecimento de água, entre 

outros. Há outras utilizações para os pellets de madeira, como cama para animais (cavalos e 

gatos), como desodorizador de geladeiras, banheiros, sapatos etc., como preventivo à dengue 

quando aplicado em pratinhos de vasos, e até como desumidificador em armários e locais com 

umidade excessiva. Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de 

diâmetro, e de 10 a 40 mm de comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno 

tamanho possibilitam uma alimentação contínua e extremamente calibrada de caldeiras, onde 

ocorre a combustão dos pellets. 

Para se obter um rendimento considerado ótimo, é necessário se utilizar diferentes tipos de 

madeira com elevado poder calorífico, onde o pinus, paricá, acácia, bracatinga e o eucalipto se 

enquadram (além de madeiras nativas com alto poder energético). Se os pellets estiverem 

demasiadamente secos, o acúmulo de calor produzido pelo atrito na pelletizadora acabará 

queimando sua superfície. Caso estiverem demasiadamente úmidos, a pressão do vapor 

aprisionado acabará enfraquecendo as ligações internas das partículas, reduzindo as propriedades 

mecânicas, aumentando a quantidade de pellets quebradiços e gerando poeira durante o futuro 

manuseio. 
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COMPARATIVO ENERGÉTICO. Pellets tem um preços mais atrativos quando comparados com outros 

combustíveis e um melhor resultado como pode-se avaliar abaixo: 
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VANTAGENS ECOLÓGICAS NO USO DE PELLETS. Utilizando exclusivamente na sua constituição 

resíduos não implica em utilizar qualquer produto florestal. Ao dar um destino aos resíduos das 

limpezas, diminui-se o risco de incêndios. Tem menor impacto ecológico face a combustíveis 

derivados do petróleo e o carvão, e é classificado como um combustível renovável, da categoria da 

Biomassa. É uma matéria-prima disponível no nosso país (logo uma fonte de energia endógena) A 

reduzida emissão de cinzas e partículas poluentes, tornam os pellets num combustível renovável e 

de energia. 

O uso de resíduos florestais e também dos desperdícios provenientes da indústria da madeira 

permite a obtenção da matéria-prima com custo mais acessível. O transporte e armazenamento de 

pellets é uma tarefa simples, devido à sua grande densidade e ao baixo risco de combustão.   

Deste modo os pellets representam uma boa alternativa como fonte de energia, apresentando 

diversas vantagens relativamente aos combustíveis fósseis. Combustíveis esses que se 

apresentam hoje em dia muito instáveis relativamente ao seu preço, com tendência de aumentos 

sucessivos. 
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VANTAGENS ECONÔMICAS DO USO DE PELLETS. O aspecto principal é sem dúvida a sua 

funcionalidade, pelo sentido prático que proporciona o manuseamento e armazenamento. 

Utilizados em sacos de 15 kg que garantem um fácil transporte. Acendem rapidamente (em 

recuperadores automáticos) e deixam pouco resíduos de cinzas, o que facilita a limpeza.   

O menor consumo face à madeira, o custo inferior quando comparado com o gás, diesel e 

eletricidade, permite uma poupança considerável no aquecimento seja periférico ou central. 

Permite o conforto e beleza com uma combustão mais limpa, eficaz e com maior aproveitamento 

calórico. 

 

 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. Os desafios frente às mudanças climáticas e à oferta de energia 

provocaram estudos que acabaram sugerindo ações corretivas por parte da União Européia. Em 

2007, o Conselho Europeu de Bruxelas estabeleceu metas ambiciosas, mas credíveis, conhecidas 

como Plano de Ações 20/20/20, porque até 2020, a participação de combustíveis renováveis 

deverá ser de 20% do consumo europeu, com a obrigatoriedade que metade desta participação 

seja via biocombustíveis, e de 20% de redução das emissões de gases causadores do efeito estufa 

(EUROPEAN COMMISSION, 2006). 

A utilização de pellets de madeira vai ao encontro do cumprimento dessas metas, pois se trata de 

um combustível renovável que substitui a queima de combustíveis fósseis e que sequestra 

carbono da atmosfera (BNDES, 2011). 

De acordo com o European Pellet Centre, os consumidores europeus podem ser agrupados de 

acordo com o volume de consumo anual de pellets, da seguinte forma: 
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Pequena escala (demanda menor do que 10 toneladas) – Enquadram-se os consumidores 

residenciais, principalmente para calefação dos ambientes e para o aquecimento de água, e 

pequenos comércios, como padarias, pizzarias, entre outros. Na maioria das vezes, a venda é feita 

em sacos plásticos com 15/20 kg através de distribuidores ou em redes de supermercados; 

Média escala (demanda entre 10 e mil toneladas) – Com mais frequência, são empresas, como 

lavanderias, academias, hotéis, hospitais e aquelas que têm pequenas caldeiras, além de 

condomínios residenciais e comerciais.  

É a faixa de consumo que vem crescendo rapidamente, em função do risco do aumento de preços 

dos combustíveis fósseis. É mais comum que a venda seja direta ou através de distribuidores. 

Larga escala (demanda superior a mil toneladas) – Refere-se normalmente, a plantas industriais 

de porte maior e termelétricas. A venda é feita diretamente ou através de traders que operam com 

grandes volumes de pellets de madeira. 

 

 

É fundamental que o mercado de pellets no Brasil seja observado com os olhos no futuro. A 

maturidade e a consolidação deste mercado passarão, obrigatoriamente, pela guerra de preços 

com as alternativas energéticas que concorrem diretamente em cada segmento de consumo, e 

entre os próprios produtores de pellets, atuais e futuros. 
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QUALIFICAÇÃO DO WOODPELLETS. Normalmente, o diâmetro varia dos 6,5 aos 10 mm, com um 

comprimento standard compreendido entre 5 e 30 mm. O pellet de boa qualidade tem uma 

densidade que variável de 650 até mais de 700 kg/m3 com um conteúdo de água que se mantém 

entre 6% e 8% do seu peso. 

Para garantir uma boa combustão é necessário que o pellet seja guardado num lugar com pouca 

umidade e protegido da sujeira. O pellet geralmente é fornecido em sacos de 15 kg, portanto a 

estocagem é muito prática. 

O sistema de queima com pellets proporciona uma importante economia, que pode variar entre 

30% a 60%, dependendo do combustível utilizado, por ser uma fonte de calor de alto desempenho, 

com baixo valor e por necessitar de menos mão de obra no processo.  

Woodpellets são livres de qualquer tipo de contaminação por metais pesados e poluentes. 

Redução de emissão de fumaça: Os equipamentos desenvolvidos para a queima do pellet têm 

capacidade de redução significativa da fumaça – principalmente se comparado com outros 

combustíveis à base de biomassa. 

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 179 

REGRAS DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL WOODPELLETS.  Na Europa, poucos países possuíam 

normas especificas para os bicombustíveis sólidos, com exceção da Áustria, Suécia e Alemanha 

que dispunham de normas internas. A inexistência desses diplomas constitui um constrangimento 

na transação de pellets entre os vários países, pois assuas características e normas variavam de 

país para país.Com consciência dessa limitação, em 2010 foi criada a primeira norma européia de 

certificação de biocombustíveis sólidos, com uma parte exclusiva para os pellets, a 

EN14961:2010: Biocombustível Sólidos - Especificações e Classes do Combustível, Parte 2 – 

Pellets de madeira para uso não industrial. Formou-se igualmente um Conselho Europeu de Pellets 

(EPC – European Pellet Council) com objetivo de promover a utilização dos pellets e implementar 

um sistema europeu de certificação de pellets ENplus.  

A EN 14961-2:2010 determina especificações e classes de qualidade de pellets de material 

lenhoso para utilização não industrial e fornece princípios de classificação claros para estes 

pellets. Esta norma e dividida em três classes, nomeadamente A1, A2 e B, e admite pellets 

produzidos a partir de povoamentos florestais e outras madeiras virgens, subprodutos e resíduos 

da indústria transformadora da madeira e madeira usada. Nas classes A1 e A2 a matéria-prima 

pode englobar toda a madeira virgem ou resíduos de madeira sem tratamento-químico, sendo que 

para a classe A1 essa matéria tem de possuir baixos teores de cinza e cloro. Por sua vez, a classe 

B também inclui produtos lenhosos com tratamento químico ou em fim de vida. 

O selo ENplus é uma garantia de qualidade e transparência desde a produção dos pellets até a sua 

entrega ao cliente final. Este modelo de certificação e baseado na norma EN 14961-2, mas não 

permite a inclusão de produtos lenhosos com tratamento químico ou em fim de vida e introduz o 

comportamento de fusão de cinzas como um parâmetro de caracterização obrigatório. 

Este modelo de certificação também abrange três classes de qualidade, nomeadamente Enplus 

A1, ENplus A2 e EN B. 

Classes representativas da certificação ENplus e a respectiva matéria-prima admitida 

Classe ENplus A1 ENplus A2 EN B 

Matéria-prima 

- Rolos/troncos; 

- Resíduos não tratados quimicamente da indústria de processamento de madeira. 

- Arvores inteiras sem raízes; 

- Rolos/troncos; 

- Resíduos de abate; 

- Casca; 
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- Resíduos e subprodutos não tratados quimicamente da indústria de processamento da madeira. 

- Madeira de florestas, plantações e outra madeira virgem; 

- Resíduos e subprodutos não tratados quimicamente da indústria de processamento da madeira; 

- Madeira não tratada quimicamente. 

Cada produtor e distribuidor certificado tem direito a um selo de certificação único (ENplus ID) para 

cada classe de pellet que produz ou vende. Cada ID ENplus tem cinco caracteres, onde os dois 

primeiros referem-se ao país onde o produtor/vendedor se encontra localizado e os restantes três 

representam a empresa certificada. 

Os pellets devem possuir as características técnicas impostas pela certificação em vigor, deforma a 

poderem ser comercializados internacionalmente e sem problemas de incompatibilidade na 

utilização nos equipamentos de combustão. As suas principais características, relacionam-se com 

a dimensão do produto, a sua densidade, as suas propriedades químicas e os parâmetros mais 

relevantes durante sua queima, tais como o poder calorífico, o teor de unidade e o teor de cinzas. 

Características dos pellets impostas pela certificação para as três classes  

A1 A2 B Norma de ensaio 

Dimensões (mm) D=6 ou D=8 (}1); 3.15≤ L ≤40 EN 16217 

Teor de unidade % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 EN 14774-1 

Teor de cinzas % ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3 EN 14775 

Densidade aparente (kg/m3) ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 EN 15013 

Durabilidade mecânica % ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 96,5 EN 15210-1 

Poder calorífico (MJ/kg) 16.5 a 19 16.3 a 19 16 a 19 EN 14918 

Finos (%) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 EN 15210-1 

T. Fusibilidade cinza (°C) ≥1200 ≥1100 ≥1100 EN 15370 

Enxofre, S (%) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 EN 15289 

Azoto, N (%) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1.0 EN 15104 

Cloro, Cl (%) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 EN 15289 

Arsênio, As mg/kg ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 EN 15297 
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Cádmio, Cd mg/kg ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 EN 15297 

Cromo, Cr mg/kg ≤10 ≤10 ≤10 EN 15297 

Cobre, Cu mg/kg ≤10 ≤10 ≤10 EN 15297 

Chumbo, Pb mg/kg ≤10 ≤10 ≤10 EN 15297 

Mercúrio, Hg mg/kg ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 EN 15297 

Níquel, Ni mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 EN 15297 

Zinco, Zn mg/kg ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 EN 15297 

DIMENSÃO DOS PELLETS.A dimensão dos pellets e um dos aspetos mais importante, pois as 

caldeiras são projetadas e concebidas com base nos valores presentes nas normas, sendo que 

pellets com valores superiores aos normalizados podem causar problemas de alimentação no 

equipamento. Segundo a certificação ENplus, os pellets podem possuir diâmetros de 6 mm ou 8 

mm e comprimentos até 40 mm, sendo que até 1 %dos pellets podem conter 45mm de 

comprimento. Antes de embalados, os pellets devem ser peneirados com uma malha de 3,15 mm, 

valor mínimo referenciado na legislação. 

TEOR DE UMIDADE. A biomassa apresenta elevados teores de unidade, razão pela qual, quando 

enviada para produção de pellets, deve sofrer um processo de secagem até obter níveis de 

unidade abaixo dos 15%, valor médio recomendado pelos fabricantes dos equipamentos. Deste 

modo e assegurada a produção de pellets com teores inferiores a 10 %. O teor de unidade tem 

influência na capacidade de autoignição da biomassa, assim como no poder calorífico, uma vez 

que, durante a combustão parte da energia do combustível e desperdiçada na evaporação da 

água, e, consequentemente, não fica disponível para a sua utilização energética. Este parâmetro 

também intervêm na diminuição da durabilidade do pellet e noaumento da densidade aparente.  

TEOR DE CINZA. O teor de cinzas e um parâmetro com relevância no design da caldeira e na 

operação da sualimpeza, pelo que a combustão de pellets com elevados teores de cinza 

necessitara de um processo de remoção de cinzas mais regular e eficaz. Este parâmetro varia 

muito em função dos diferentes tipos de biomassa solida usadas na fabricação dos pellets, sendo 

que cascas e folhas conduzem a elevados teores de cinza. Paralelamente, as cinzas são um 

material abrasivo o que, a longo prazo, pode causar corrosão nos elementos metálicos dos 

queimadores. Os constituintes inorgânicos que mais contribuem para a formação de cinzas são o 

Si, Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl, Al, Fe e Mn, pois são os vulgarmente encontrados em maiores teores nas 

análises elementares as cinzas cujo somatório e considerada baixa, compreendido entre 1% e 3%. 

 

DENSIDADE APARENTE. A densidade aparente refere-se a massa média de um solido por volume, 

ou seja representa amassa de um sólido granulado não considerando os espaços vazios entre os 
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granulados. Esta característica tem especial efeito no transporte e armazenamento dos pellets. 

Este parâmetro é determinado através da relação entre o peso de uma amostra e o seu volume. 

DURABILIDADE MECÂNICA. A durabilidade de um pellet define-se como uma medida de resistência 

na ocorrência de choque sou abrasão em consequência de processos de manuseamento e 

transporte. Este parâmetro tem grande influência na formação de finos, pelo que pellets com baixa 

durabilidade tem tendência a gerar grandes quantidades de finos durante as operações 

anteriormente referidas. Também a unidade interfere comeste parâmetro, razão pela qual os 

fabricantes recomendam o armazenamento dos pellets em locais secos. 

PODER CALORÍFICO. Num combustível, o poder calorífico corresponde a quantidade possível de 

energia libertada, durante a combustão, por unidade de massa, sendo representado em MJ/kg, 

segundo o sistema internacional de unidades. Nos pellets, este parâmetro varia conforme a origem 

da biomassa utilizada como matéria-prima, no entanto restrita a um intervalo relativamente 

estreito para as diferentes tipologias de madeiras, e consoante o teor de unidade. Segundo o 

estabelecido na certificação, este valor deve estar compreendido entre 16 e 19 MJ/kg. 

TEOR DE FINOS. Os finos representam as partículas, contidas juntamente com os pellets, com 

dimensões inferiores a 3,15 mm. Para a sua diminuição, após a produção e o esfriamento, os 

pellets passam pelo peneiramento. Este parâmetro interfere no armazenamento e transporte dos 

pellets e, em grandes quantidades, pode causar risco para a saúde pela inalação da poeira 

causada e perigo de explosão. Durante a combustão tem influência no comportamento de queima 

das partículas e pode causar entupimento ou danos no sistema de alimentação. 

TEOR DE VOLÁTEIS. A matéria volátil corresponde a matéria que, quando aquecida, se liberta na 

forma de gases voláteis e partículas sólidas carbonosas, responsáveis pela formação de alcatrões 

na caldeira. Diferença entre a unidade e este parâmetro, juntamente com o teor de cinza e de 

unidade, resulta no teor de resíduo carbonoso que o combustível ostenta, após a sua queima. 

O carbono (C), presente no combustível, tem grande influência no poder calorífico do mesmo, pois 

e responsável pela libertação do conteúdo energético, através da sua oxidação. Paralelamente, o 

hidrogênio (H) também apresenta um papel relevante pois fornece a energia adicional para o 

processo de oxidação. A junção desta energia adicional e da produzida pelo carbono determina o 

poder calorífico final do combustível.  Durante a combustão responsável pela formação de óxidos 

de azoto (NOx), que são libertados através dos gases para atmosfera e prejudiciais ao meio 

ambiente. 

Todos estes elementos não metálicos e presentes na biomassa encontram-se em teores superiores 

nas cascas e em menor percentagem na madeira. O teor de enxofre (S) e de cloro (Cl)nos 

biocombustíveis sólidos lenhosos e relativamente baixo, compreendendo valores inferiores a 1% da 

matéria seca. Durante a combustão, o enxofre ao reagir com o O2 forma SO2, gás esse que é 

tóxico, e ao reagir na atmosfera gera ácido sulfúrico (H2SO4) que e prejudicial ao meio ambiente.  

Se existirem elevados teores de unidade durante a combustão o enxofre, ao reagir com a água, 

também poderá formar ácido sulfúrico que e corrosivo, com consequentes danos nos 
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equipamentos. No entanto, apenas uma pequena parte deste elemento e libertado sobre a forma 

gasosa, permanecendo na sua maioria, entre 40 a 90% nas cinzas. No caso do cloro a maioria 

também permanece nas cinzas e o restante libertado sobre a forma de Hl, o que pode causar 

efeitos corrosivos e de oxidação, das partes metálicas internas do equipamento, bem como 

promover o aparecimento de incrustação nas paredes e tubos. O fósforo (P), quando surge nas 

cinzas sob a forma de P2O5, em quantidades superiores a 1%, pode causar efeitos de fouling, 

fenômeno descrito no subcapitulo da fusibilidade das cinza. 

Nas espécies lenhosas a presença dos microelementos é mais reduzida na madeira, visto que 

estes se concentram na sua maioria nas folhas e cascas, tal como a maioria dos elementos 

químicos. Este grupo de elementos tem influência na alteração do comportamento de fusão das 

cinzas, pois ficam retidos nestas, podendo causar problemas na formação de escórias na grelha e 

na corrosão dos equipamentos. 

O potássio (K) e o sódio (Na) reduzem o ponto de fusão das cinzas, o que leva mais facilmente 

ocorrência de agregados, que podem causar sérios problemas na combustão. Além disso, no 

processo de combustão, o potássio e libertado sob a forma de partículas finas, sendo um dos 

elementos mais abundantes na constituição das mesmas. Em contrapartida, o cálcio (Ca), o 

magnésio (Mg), o alumínio (Al), o ferro (Fe) e o titânio (Ti) geralmente aumentam o ponto de fusão 

das cinzas, permitindo a minimização da formação de aglomerados nas cinzas. A presença de 

silício (Si) no seu estado puro não provoca problemas de aglomeração, visto possuir um ponto de 

fogo elevado, no entanto, quando reage com óxidos alcalinos produz compostos com baixo ponto 

de fusão. 

Outro aspecto interessante prende-se com a formação de compostos fundidos em função das 

proporções de Ca e K. Para temperaturas inferiores a 900 °C, quando a porção de K e elevada e a 

deca reduzida podem formar-se grandes quantidades de compostos fundidos. Contrariamente, se o 

teor de Ca for mais elevado e o de K reduzido já não e comum a formação desses compostos. 

Estes elementos são responsáveis pela formação de óxidos que são libertados nas cinzas 

causadas pela combustão. De entre todos, pode-se destacar o chumbo (Pb), o cádmio (Cd) e o 

zinco(Zn), como os que mais afetam o meio ambiente, sendo mais voláteis e, usualmente, surgirem 

em cinza fina. 

FUSIBILIDADE DAS CINZAS. Como acima referido, o sistema de certificação ENplus, introduz o 

estudo do comportamento de fusão das cinzas como um parâmetro importante e obrigatório. 

Durante a combustão, com as elevadas temperaturas que se atingem pode haver alterações nas 

cinzas até a sua fusão completa, podendo ocorrer slagging e fouling, ou seja a formação de 

escorias e incrustações. 
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O slagging ocorre ao nível dos elementos que recebem calor por radiação, normalmente na grelha 

da caldeira, ao passo que o fouling verifica-se nos elementos que recebem calor, por exemplo nos 

tubos de fumo do permutador. Desta forma, torna-se importante estudar as temperaturas de fusão 

das cinzas para as quais estes fenômenos se verificam. As espécies lenhosas, em geral, 

apresentam pontos de fusão elevados, compreendidos entre1300 a 1400°C [73]. Os elementos 

Si, K, Na, S, Cl, P, Ca, Mg, Fe, são aqueles que normalmente se encontram envolvidos nas reações 

que conduzem a formação de depósitos e aglomerados de cinzas. A norma européia que rege o 

método de determinação da fusibilidade das cinzas e a CEN/TS15370-1, que e baseada na 

internacional ISO – 540 [75 – 77]. 

POTENCIAL ENERGETICO DOS PELLETS. Os pellets podem ser usados como combustível para 

produção de energia em centrais elétricas, de combustível pulverizado ou de leito fluidizado, 

embora nestes casos seja mais usual a biomassa sem posterior transformação ou apenas 

triturada. Nestas centrais também e comum utilizar pellets em modo de co-combustão com carvão. 

No entanto, a principal aplicação deste biocombustível ó o setor desaquecimento ambiente de 

serviços e doméstico, para produção de calor 

. 

A escolha deste biocombustível, no setor doméstico, prende-se essencialmente com o seu baixo 

custo de utilização, embora o custo dos equipamentos seja relativamente mais caro, quando 

comparado com os outros combustíveis. Outro aspeto relevante para a sua preferência e a 

sensibilização ecológica da utilização de biocombustíveis, que nos últimos tempos tem ganho 

alguma relevância junto dasociedade.Para a recuperação da energia deste biocombustível são 

essencialmente usadas salamandras ou fogões, caldeiras ou queimadores de pellets.  
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O custo dos equipamentos, para aquecimento ambiente, varia conforme a potência máxima 

empregue e o modo de funcionamento. Assim, em geral, os equipamentos com funcionamento a 

água são mais caros comparados aos que operam como lareira fechada e servem apenas para o 

aquecimento da divisão onde inseridos. O rendimento de um equipamento com alimentação a 

pellets pode chegar aos 90 %. 

 

 

Atualmente, os pellets encontram-se sujeitos a taxa de IVA de 23 %, assim como os equipamentos 

para a sua queima, os quais até 2012 estavam sujeitos a taxa intermédia. No mercado 

internacional, os pellets são vendidos, em média, a aproximadamente 0,33 €/kg, acondicionado 

em sacos de 15 kg, cujo preço varia entre 3 a 4 € por saco, para diferentes fabricantes locais de 

venda autorizados. Para além dos sacos de 15 kg, também podem ser comprados a granel ou em 

sacos de aproximadamente 1 tonelada (“big bags”) onde o custo por kg e em geral inferior ao custo 

médio, a cerca de 0,23€/kg. Em alguns fabricantes também se podem adquirir sacos de 15 kg a 

preços mais baixos, para carregamentos superiores a uma quantidade de sacos fixa pelos 

mesmos, que em regra ronda os 60 a 70 sacos no mínimo. 
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DESENVOLVENDO UMA UNIDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A produção de pellets é 

constituída por um conjunto de atividades preliminares de preparação da matéria-prima com o 

objetivo de processamento da biomassa se agrupando em três etapas preliminares:  

Recebimento da matéria-prima (biomassa). 

 Preparação para refinação da matéria-prima (sistema de picagem industrial) e  

Estocagem (silo de recebimento de matéria-prima picada) para o processo industrial.   

 

ALIMENTAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. A planta industrial de pellets vai operar ininterruptamente, 

requerendo um contínuo abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica (resíduos 

descartados) e de matéria-prima (cavaco, wood chips, serragem ou micro-pó) para o processo 

industrial.    

Por isso, a biomassa residual (para geração de energia térmica) será estocada em grandes pilhas 

no pátio de estoque refrigerado (para uso contínuo em queima industrial – fornalha) e a matéria-

prima para refinação ficará no pátio de matéria-prima.  
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A alimentação dos picadores será realizada manualmente ou por grua hidráulica e a descarga a 

matéria-prima produzida por impulsão pneumática através de uma calha ou por um sistema de 

correias.  

A produtividade é influenciada pelas características do equipamento e da matéria-prima, condições 

e tempo de estoque e local de trabalho.  Abaixo temos o sistema de movimentação e preparação 

para a picagem industrial. A matéria-prima picada chega na unidade industrial por caminhões, 

posteriormente um carregador frontal equipado com uma pá para ser descarregado no pátio de 

recepção da matéria-prima. A unidade industrial trabalhará continuamente, sendo necessário 

assegurar a existência de estoque de matéria-prima, o que acontece através da existência de dois 

locais (pátio aberto e silo de matéria-prima picada) na unidade industrial.  

 

BIOMASSA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA. No pátio de biomassa receberemos os resíduos 

florestais e industriais para a utilização no processo de geração de energia térmica e vapor 

(fornalha industrial).   A planta industrial vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo 

abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica e de woodchips ou cavaco limpo, 

micro-pó e serragem para o processo industrial. Por isso, os cavacos sujos e com casca (para fins 

de biomassa para geração de energia térmica) são estocados em grandes pilhas no pátio de 

estoque refrigerado (para uso contínuo em queima industrial – fornalha) ou no silo de 

armazenamento para a produção industrial de pellets. Quanto menor o tempo de estoque dos 

cavacos, menores serão os riscos de geração de calor na pilha.  Utilizamos o aproveitamento 

sustentável de uma série de resíduos de diferentes formatos e características que, em maior ou 

menor grau. Identificamos na região os seguintes resíduos florestais e industriais: cascas, 

revestimento externo das toras podem ser aproveitadas para a geração de energia térmica em 

fornalha industrial no processo de produção de pellets.  
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PREPARAÇÃO DA FIBRA. A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material 

contaminante como pedras, vidro e metal. Se a remoção de este tipo de contaminantes não for 

considerada, pode provocar falhas e avarias nos equipamentos, principalmente danos nos 

rolamentos de pressão. Se o produto estiver contaminado, as cinzas no momento da combustão 

aumentam consideravelmente. 

De modo a definir as orientações para a recepção da matéria-prima entregue na unidade industrial 

e para controlar a quantidade e assegurar a qualidade será elaborado um procedimento 

operacional de recepção de matéria-prima.   

 

Para definir as orientações para a pesagem dos caminhões que transportam a matéria-prima, será 

elaborado a instrução de trabalho pesagem dos caminhões matéria-prima. 

CONTROLE INTERNO DE MATÉRIA-PRIMA. Assim podemos controlar as quantidades de matéria-

prima fornecidas e todos os caminhões devem ser pesados na entrada das instalações da empresa 

e na saída, ou seja, antes e após o descarregamento e classificados quanto à matéria-prima 

fornecida.  Deste processo resultará um documento de pesagem.  
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De forma a controlar e assegurar a qualidade da matéria-prima recepcionada, todas as cargas 

serão sujeitas a uma inspeção visual, efetuada pelo Supervisor de Logística Interna.  Caso ocorra 

algum problema acerca da qualidade da matéria-prima, existirá um registro no documento de 

pesagem refletindo na aplicação de um desconto na quantidade referida na nota de venda e na 

respectiva fatura de pagamento. 

CONTROLE DE ENTRADA E ESTOQUE DE MATÉRIA-PRIMA. De modo a definir as orientações para a 

recepção da matéria-prima (biomassa para geração de energia térmica, woochips ou cavaco de 

madeira limpo e sujo e os resíduos industriais) entregue na unidade industrial e para controlar a 

quantidade e assegurar a qualidade elaboramos um procedimento operacional de recepção de 

matéria-prima que descreve a necessidade de efetuar a pesagem dos caminhões e de efetuar uma 

"inspeção visual" à carga.  Para definir as orientações para a pesagem dos caminhões que 

transportam a matéria-prima para a unidade, foi elaborada a instrução de trabalho pesagem dos 

caminhões matéria-prima. 
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RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA NA UNIDADE INDUSTRIAL. A matéria-prima (cavaco de madeira, 

micro-pó e serragem) será recebida no pátio de recepção de matéria-prima (área de 

armazenamento de matéria-prima e biomassa de capacidade de 3.000 toneladas). Os caminhões 

são pesados na chegada ao estabelecimento.  A matéria-prima será transportada até a área de 

pré-armazenamento (passa por uma secagem natural por 20 dias para redução de 5% a 10% de 

umidade) e depois transportada ao silo de matéria-prima (podendo ficar armazenada por três dias 

em retenção da biomassa).  

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA.  A matéria-prima será adquirida localmente uma 

vez que, devido à sua reduzida densidade, o seu transporte em grandes distâncias torna-se 

dispendioso. É necessário assegurar a existência de estoque de matéria-prima, o que acontece 

através da existência de dois locais (pátio aberto e silo de matéria-prima) na unidade industrial. 

 TRANSPORTE PNEUMÁTICO E DETECÇÃO DE METAIS. A matéria-prima será transferida por 

transporte pneumático passando pelo detector de metais ou resíduos (pedra e inertes) ao sistema 

de alimentação para o processo de secagem ao processo de moagem industrial. 
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SISTEMA DE PICAGEM INDUSTRIAL. A picagem industrial pressupõe o processamento e tem por 

função a produção de uma matéria-prima padronizada.  Este processo pode efetuar-se no local de 

exploração florestal ou no local transformação industrial.  

No caso da recepção de tora ou lenha devemos na unidade industrial em produzir cavaco 

(woodchips)  com picadores industriais que possuem lâminas ou facas, geralmente acopladas em 

um disco ou em um tambor, que cortam a madeira com alta velocidade de rotação, produzindo 

cavacos de forma e tamanho uniformes e superfície lisa. 

 

Os picadores de disco são mais sensíveis a impurezas na biomassa e, por isso, são mais indicados 

para matéria-prima homogênea. Os picadores de tambor não são tão sensíveis à heterogeneidade 

da matéria-prima, sendo adequados para processar resíduos da biomassa.  O desempenho dos 

picadores é influenciado pelo ângulo e pela afiação das facas, pela velocidade de rotação e pela 

velocidade de alimentação. Outros fatores incluem o diâmetro e a umidade da matéria-prima.  
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SILO DE MATÉRIA-PRIMA PICADA E ÚMIDA. A matéria-prima passou pelo processo de picagem 

industrial e é transportada para um silo de matéria-prima. Este silo vai alimentar o processo 

industrial (secagem da biomassa) e a sua refinação (moagem). É considerado um sistema de 

armazenagem limpo de material úmido por não utilizar tirantes para travamento dos painéis 

laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto.  

 

 

O design dos reforços internos permite fluxo livre do material estocado minimizando a formação de 

pontes e garantindo esvaziamento completo do sistema.  

RECLASSIFICAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. Em fase seguinte, a matéria-prima que passou pelo 

processo de refinação (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao 

tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima) passando para a secagem 

industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de 

armazenamento (sistema de alimentação automático).  Previamente o material deve passar por um 

filtro que permite a reclassificação das partículas de acordo com o tamanho.  As partículas não 

aptas são devolvidas à trituração, as que são aceitáveis são depositadas numa mesa doseadora 

que regula a entrada do material na peletizadora, que deve garantir um fluxo contínuo e uniforme 

de material.   Passamos pelo processo industrial de secagem da matéria-prima. 
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GERAÇÃO DE ENERGIA TÉRMICA. Em fase seguinte, a matéria-prima que passou pelo processo de 

picagem industrial e encontra-se no silo é transportada para o processo de secagem industrial 

(obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) que se encontra no silo de 

armazenamento (sistema de alimentação automático).   Previamente o material deverá passar por 

um filtro que permite a reclassificação das partículas de acordo com o tamanho.   As partículas não 

aptas são devolvidas à trituração, as que são aceitáveis são depositadas numa mesa doseadora.  

Indicada e especialmente projetada para queima de combustível sólido granulado com baixo teor 

de cinzas, com até 50 % de umidade.  A fornalha é construída com aço carbono ASTM 178-A, com 

coletor de gases formado por tubos ASTM 106-A schedule 80.  

Os tubos são aletados entre si, não permitindo assim a passagem de gases para o lado externo da 

fornalha, proporcionando maior vida útil ao isolamento térmico. No teto da fornalha é montado 

fusível de segurança fabricado em latão e chumbo. Todos os coletores são dotados de flange e 

contra flange para limpeza e inspeção. A combustão ocorre sobre um conjunto de grelhas 

refrigeradas, formada por tubos ASTM 106-A schedule 80, unidos a coletores construídos com 

tubos ASTM 106-A schedule 80. Os tubos são unidos entre si, por chapa de aço carbono perfurada, 

permitindo a passagem de ar no sentido transversal.  
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Na parte frontal é montado o alimentador de combustível, tipo válvula rotativa, acionada através de 

motoredutor de velocidades e inversor de freqüência que recebe um sinal externo modulado com o 

nível de umidade da matéria prima que entra no secador, fazendo variar a quantidade de 

combustível.  

Equipada com sistema de admissão de gases quentes que aproveitam o calor residual dos gases 

de combustão e vapor de água na descarga do secador. Este procedimento permite um ganho de 

6% a 8% na economia de combustível bem como mantém reduzido o nível de CO2 no interior do 

secador. Dimensionada para geração de aprox. 17.000.000 de kcal/hr (20MWh) baseados em 5 

ton/hr de biomassa com Pci acima de 2.400 Kcal/kg (umidade média de 40%). 

SISTEMA DE SECAGEM INDUSTRIAL. A secagem é a etapa que consome mais energia na produção 

de pellets.  Este setor é o responsável pela extração da água existente na matéria-prima. A energia 

térmica proveniente da fornalha aquece o secador.  Devido às elevadas temperaturas envolvidas, a 

umidade existente na matéria-prima vaporiza (sendo libertada para a atmosfera) enquanto a 

matéria-prima seca será transportada para a unidade de pelletização (silo de armazenamento de 

matéria-prima seca).  

 

O secador é concebido para assegurar um processo de secagem da biomassa com gases quentes 

e um tempo de retenção (15 a 20 minutos). Será utilizado um sistema de limpeza do gás quente do 

secador industrial para remover as partículas, oxidar o monóxido de carbono e destruir os voláteis 

orgânicos. Uma parte dos gases serão reciclados para o controle de alimentação.   



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 195 

O sistema do tipo refratário estão equipados com grelhas inclinadas para o uso alternativo de 

combustível em difusão e combustão controlada. O sistema de geração de energia e calor é 

dimensionado para proporcionar um tempo suficiente para assegurar a combustão completo e a 

baixa transição de cinzas voláteis.    

O vapor de baixa pressão (150 psi) é usado no processo de peletização para amolecer a fibra da 

biomassa antes da compressão em pastilhas. O controle dos gases é realizado em duas fases com 

os precipitadores eletrostáticos. Temos um secador com partilha de um reservatório de água 

comum e sistema de manipulação (filtração e controle minimizar as descargas de água) com 

queimadores para a combustão de gás para oxidar compostos orgânicos voláteis.  A matéria-prima 

seca será transportada por uma correia fechada para um silo de armazenamento de matéria-prima 

seca. A capacidade de armazenamento varia dependendo da densidade a granel da biomassa 

seca.   

 

Deve ser utilizado um Secador tipo Tambor Rotativo Duplex de DN4,4 x 26m comprimento com 

captação de pós, recirculação de gases/vapores de secagem/combustão e ventilador exaustor de 

gases com descarga em chaminé. O rendimento para esta especificação, é limitado a condição de 

alimentação contínua e homogênea da biomassa, com tamanho médio de 10X10X3mm, com 

variações de fluxo máximas de 10% a plena carga do secador. A temperatura média do ambiente 

está estipulada em 20ºC com umidade relativa ambiente não superior a 70% e altura relativa ao 

nível do mar máximo de 400m.  
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Importante expor que a planta deve utilizar uma válvula de mediação para alimentar um fluxo 

constante (microchips dentro da câmara de alimentação em cada um tambor de secagem). O gás 

quente entra na câmara de alimentação com uma temperatura constante.   

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA SECA. O silo de armazenamento da matéria-prima 

seca permite uma equalização de teor de umidade. A abertura do silo permite a condensação de 

calor e uma abertura para evaporação (com controle por um filtro). 
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SISTEMA DE MOAGEM INDUSTRIAL. Após a secagem da matéria-prima, já com os níveis de 

umidade pretendidos (14%), deverá passar pelo processo de moagem e trituração para ser 

homogeneizado relativamente à dimensão, através de moinhos de martelos, localizados no 

pavilhão denominado por sistema de moagem seca.  

A moagem consiste, essencialmente, na diminuição do tamanho da fibra e a homogeneização na 

uniformização da matéria-prima. Nesta fase a qual a matéria-prima será triturada e reduzida a 

partículas de menor dimensão.  

Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos. O material será transportadora até o silo. 

Consoante o tipo de produção, deve ser adaptado o processo produtivo, designadamente, a 

matéria-prima utilizada e os equipamentos envolvidos.  De acordo com o tipo de produção e as 

entradas de matéria-prima, o supervisor de logística interna deverá definir e informar ao operador, 

quais os tipos de matéria-prima (silo) devem ser transportadas para o processo de moagem e 

secagem industrial. 
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HOMOGENEIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. A homogeneização e estabilização da matéria-prima têm 

como finalidade obter um produto com características constantes (o mercado requer que o produto 

tenha uma superfície externa lisa e muito resistente à abrasão, brilhante com uma boa resistência 

mecânica). As partículas resultantes do processo de homogeneização devem apresentar uma 

granulometria aproximada de 1mm para poder ser processada e é um dos parâmetros 

fundamentais para decidir o sistema de alimentação da linha.  

A uniformização da matéria-prima é importante para o processo industrial e pode ajudar no 

desenvolvimento do projeto (melhorar a performace de produção e minimizar o consumo 

energético de produção).  Os moinhos de martelo são dimensionados para trabalhar com diversos 

produtos e diferentes opções de motorização, otimizando produção x potência instalada. 

Quantidade adequada de martelos, distância correta entre telas e martelos e balanceamento 

dinâmico garantem uma operação silenciosa e sem vibrações. 
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CONTROLE DO PROCESSO INDUSTRIAL. A usina pode produzir pellets para o mercado industrial e 

doméstico (residencial). Consoante o tipo de produção, adaptamos o processo produtivo, 

designadamente, a matéria-prima utilizada (os pellets para o mercado doméstico não podem 

conter resíduos florestais e casca na sua produção) e os equipamentos envolvidos. De acordo com 

o tipo de produção e as entradas de matéria-prima, o supervisor de logística interna define e 

informa o operador, quais os tipos de matéria-prima (silo) devem ser transportadas para o processo 

de moagem e secagem industrial.   

 

Além do controle de matéria-prima temos ainda o controle do processo produtivo desenvolvido pelo 

operador técnico (unidade automatizada).  Ele faz uma avaliação periódica da produção visando a 

estabilidade do processo industrial e a qualificação do produto final.   

Avalia com os equipamentos o teor de umidade do produto (coleta e laudo técnico e o controle 

interno), o processo e a saída para o processo de peletização. Consoante os resultados obtidos, o 

operador na sala de comando poderá alterar os parâmetros de produção, de modo a obter o 

produto dentro da qualidade de exportação.  
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SILO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA SECA E TRITURADA. Utilizaremos no silo um 

sistema de ventilação para ajudar a minimizar a condensação.  Através de filtro de mangas e um 

sistema de sucção, a matéria-prima seca e triturada é transferida para o processo de peletização. A 

fibra é comprimida por rolos de prensagem (granulador) com um dimensionamento para produção 

de pellets (6,5mm).   

 

USO DE ADITIVO NATURAL. A função câmara de misturação é incluir aditivos na matéria-prima, que 

podem ser do tipo aglutinante, lubrificante ou protetor dos efeitos da umidade. Está equipada com 

sistemas de tubos, que são utilizados para a aplicação dos aditivos.  Os aditivos não devem ser 

utilizados indiscriminadamente na fabricação dos pellets, até porque a sua aplicação encarece os 

custos de produção. 

Os aditivos utilizados não podem intervir na combustão nem produzir gases tóxicos. Na produção 

de pellets vamos utilizar como aditivo natural o amido do milho para facilitar o processo de 

peletização e para melhorar o equilíbrio energético e a resistência abrasiva do produto. O limite 

máximo será de 2%, para minimizar o teor de cinzas.  O vapor é o aditivo mais utilizado na 

peletização. Este pode ser seco ou estar ligeiramente quente, para secar o material, mas tendo a 

precaução de não elevar a temperatura da matéria-prima em excesso. O uso de vapor contribui 

para diminuir o tempo de uso dos rolos e faz com que os pellets sejam mais fortes e resistentes. 
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SISTEMA DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL. Em fase seguinte, a matéria-prima que passou pelo 

processo de refinação (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao 

tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima) e secagem industrial (obtenção de 

um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema 

de alimentação automático) para o processo industrial de peletização.   

 

Após passar pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado, com diâmetro de 6 

ou 8 mm e comprimento entre 20 e 40 mm.   No processo de prensagem é necessário um 

aquecimento até temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco). Ao aquecer torna-se mais 

plástica, promovendo a agregação das partículas. 

 A matéria-prima é pressionada a alta pressão e os pellets são cortados, no comprimento desejado, 

do lado de fora da matriz.  

Uma vez na peletizadora o material triturado é moído e acondicionado mediante o uso de vapor, 

que contribui para a umidificação superficial, atuando como lubrificante no processo de 

peletização.  

 Assim, a adição de vapor contribui para que o aglutinante natural atue com maior facilidade sobre 

as fibras que compõem os pellets.   
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A maioria dos equipamentos utilizados na peletização, incluem os seguintes componentes:  

Sistema de alimentação; Câmara de mistura; Matriz perfurada e rolos de pressão; Máquina 

principal; Engrenagem redutora e Chassis.   

O consumo de energia nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton. É prevista a instalação de um 

sistema auxiliar de aspiração geral de pó com filtros finais de tratamento de ar emitido na 

atmosfera. 
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SISTEMA DE RESFRIAMENTO INDUSTRIAL. Após peletização, a temperatura dos pellets é 

normalmente cerca de 60 a 80 graus Celsius, e o teor de umidade é de cerca de 8 à 9%.  Em 

seguida, a máquina de resfriamento utilizada para reduzir o teor de umidade para 6,5 %, de modo 

a garantir o armazenamento fácil.  

O sistema de resfriamento consiste numa câmara vertical, de onde os pellets caem em fluxo de 

contracorrentes, permitindo diminuir a sua temperatura. Esta corrente é gerada por ventiladores 

mecânicos que funcionam acionados por energia. Este sistema é muito importante no processo de 

fabricação de pellets. Durante o resfriamento, os pellets tornam-se rígidos e perdem umidade 

podendo chegar a 6,5%. O consumo de energia nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton.  

 

O resfriamento é necessário para garantir a estabilidade estrutural do sedimento (pellets). O tempo 

de retenção do resfriador é de 30 minutos. O ar quente de cada refrigerador é conduzido a um 

sistema de controle.  Utiliza-se ainda um sistema de separação de finos de pellets na unidade.  

Uma vez finalizada a produção de pellets, temos que separar as partículas.  Os finos residuais ou 

partículas que não foram peletizadas, reingressam ao processo de maneira automática. Para este 

efeito utiliza-se um tamiz de 1/8” (3,175 mm). O pellet é transportado para um silo produto 

sistema de pesagem e embalagem industrial.   
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SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE PELLETS. De modo a controlar a qualidade dos pellets 

produzidos pela unidade industrial serão realizados ensaios do produto em Laboratório de 

Biomassa e Bioenergia de acordo com o procedimento operacional – controle de produto.   A nível 

interno temos o recolhimento pelo operador da sala de comando, de acordo com o procedimento 

operacional para o recolhimento de amostra para os ensaios. Recolhe-se uma amostra a cada 4h 

de produção, sendo controlados os seguintes parâmetros: 

Teor de umidade em conformidade com a Instrução de Trabalho - Teor de umidade de Pellets. 

Durabilidade em conformidade com a    Instrução de Trabalho Teor de durabilidade mecânica dos 

Pellets. Densidade aparente em conformidade com a Instrução de Trabalho sobre a densidade 

aparente dos Pellets.  Percentagem de Finos em conformidade com a Instrução de Trabalho para a 

determinação da granulometria dos pellets.  Dimensão dos pellets em com a Instrução de Trabalho 

para a determinação do diâmetro e comprimento dos pellets. Na unidade industrial teremos um 

sistema de controle de qualidade de produção industrial.   A nível externo o operador recolhe 

amostras por semana de pellets para uma avaliação e controle do teor de cinza (produção de 

pellets).  Todas as informações são diagnosticada pelo responsável pela qualidade e enviada para 

o gerente operacional que definem ações e medidas corretivas com o objetivo de diminuir o teor de 

cinza e de sílica no produto final. Segundo a Norma EN 14961-2, os equipamentos de testes 

devem ser adequados para inspecionar os pellets produzidos.  Deste modo, os equipamentos 

utilizados no controle interno são submetidos a uma avaliação em procedimento de qualidade e 

ambiente – controle dos dispositivos de monitorização e mediação. 

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 205 

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO INDUSTRIAL. Os pellets, após serem resfriados e limpos, passam 

por um sistema de pesagem antes de serem confeccionados em big bags ou para transporte 

especial para exportação (granel). Este sistema pode ser controlado manual ou automaticamente.  

No fim da linha de produção os pellets podem ser armazenados em silos.   

 

No fim da linha de produção os pellets devem ser armazenados em silos. Os pellets são facilmente 

armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não favorecer o desenvolvimento 

de bactérias ou fungos, embora possuam uma baixa percentagem de umidade (cerca 7%). São de 

fácil manipulação, podem ser conservados por muito tempo. Para armazenar uma tonelada de 

produto é necessário um depósito de 1,8 m3. 
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SISTEMA DE TRANSPORTE. O transporte é um fator muito importante para manter a economia na 

indústria de pellets. Uma avaliação em termos de logística de transporte é importante para a 

viabilidade do projeto industrial.   O transporte do pellets não é perigoso e nem gera 

autocombustão ao contrário do que acontece com outros combustíveis.  
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No entanto, o transporte dos pellets não os deve expor a pressões ou tensões mecânicas 

excessivas, o que resultaria na alteração da sua estrutura, sendo ainda que deve ter um cuidado 

especial no transporte para que se mantenha livre de umidade, para evitarmos o aparecimento de 

microorganismos que possam prejudicar a qualidade dos pellets ou que percam a forma comercial. 

De modo a efetuar um auto-controle de qualidade e a facilitar a identificação de lotes que estão 

fora de especificações, desenvolvemos um sistema de rastreabilidade nos pellets comercializados 

descrito no procedimento operacional de identificação.   Relativamente aos pellets na expedição do 

produto, os caminhões que transportam a granel são pesados, de forma a controlar a quantidade 

de produto como definido na instrução de trabalho da pesagem caminhões e do produto acabado. 

 

DISTRIBUIÇÃO E EMBALAGEM. Os pellets no mercado interno são distribuídos a granel, 

transportados por caminhões ou empacotados em sacos de 15 kg ou big-bags de 1 000 kg. Os 

sacos são entregues em paletes, normalmente de 1 tonelada ou em embalagem plástica.  

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 208 

EXPEDIÇÃO DE PELLETS ENSACADO OU A GRANEL. Os pellets produzidos na unidade industrial, 

para consumo doméstico podem ser comercializados a granel, em paletes com sacos de 15 Kg ou 

em big-bags. De modo a efetuar um auto-controle de qualidade e a facilitar a identificação de lotes 

que estão fora de especificações.   

 

Desenvolvemos um sistema de rastreabilidade nos pellets comercializados ensacado descrito no 

procedimento operacional de identificação dos pellets ensacados.  Relativamente aos pellets na 

expedição do produto, os caminhões que transportam pellets, a granel ou ensacado, são pesados, 

de forma a controlar a quantidade de produto como definido na instrução de trabalho da pesagem 

caminhões e do produto acabado. 
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BALANÇO ENERGÉTICO. A análise de consumo energético para a produção de pellets depende das 

características de implantação e de abastecimento, tal como da tecnologia industrial, da 

capacidade produtiva, da umidade inicial da matéria-prima e do transporte. 

Entretanto, o consumo energético para um processo de produção de pellets, sem a fase de 

secagem, pode oscilar entre 120 e 200 kWh/ton.  A publicação “Woodpellets in Europe” (UMBERA, 

2000) afirma que o conteúdo energético dos pellets durante o processo de densificação pode 

apresentar os seguintes valores: 

Consumo entre os 8 e 13% do conteúdo energético dos pellets para a compactação do material 

bruto. Consumo entre 10 e 25% do conteúdo energético dos pellets para a peletização, com 

material úmido e incluindo portanto, a fase de secagem. A energia requerida para a densificação 

dependerá do conteúdo de umidade, tamanho e tipo do material densificado, equipamento usado, 

etc.O Consumo de energia para o transporte da biomassa, segundo in “Industrial Network on Wood 

Pellets”, situa-se nos 1,6% do poder calorífico transportado. 

Assim, considerando que a matéria-prima contém 100 unidades de energia no final do processo os 

pellets apresentam 85 a 90 unidades, pois as restantes foram consumidas pelo processo, sendo a 

maior parte da energia utilizada para a secagem da matéria-prima.  

Genericamente, o consumo de energia do processo, sem considerar a etapa de armazenamento e 

empacotamento, pode-se resumir em: 

Secagem: 1MW/ton de matéria-prima úmida. 

Moinho de trituração: 1kW/ton de matéria-prima triturada. 

Moinho de peletização: 60kW/ton de pellets produzido. 

Resfriamento: 5kW/ton de pellets resfriado. 
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DESENVOLVENDO DE PEQUENA UNIDADE INDUSTRIAL DE PELLETS. O grupo empresarial decidiu 

pelo desenvolvimento de um promissor projeto industrial para a implantação com a moderna 

tecnologia industrial para produção de pellets com capacidade anual de 36.000 mt 

proporcionando o desenvolvimento econômico em novo negócio e na geração de dezenas de 

empregos diretos e indiretos.    

 

A unidade de pellets será implantada numa região com grande ativo florestal e com excelente 

logística de transporte rodoviário e marítimo.  Isto permitirá uma maior segurança no controle, na 

qualidade e na procedência do produto final, garantindo o impacto ambiental e a sustentabilidade 

do projeto industrial.  A unidade industrial corresponde a um empreendimento de baixo impacto 

ambiental a ser implantado em um terreno com área total igual a 10.000,00m², identificada em 

levantamento planialtimétrico.  

ATIVIDADES E ÁREAS PREVISTAS NO EMPREENDIMENTO. O projeto contempla uma área total 

construída coberta de 1.363,00m².  Correspondem a estes volumes o galpão de produção, o 

prédio de escritórios e o prédio industrial, depósito e refeitório. Complementam ainda as áreas 

principais do empreendimento: 
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Uma área de estacionamento.    

Uma área de estacionamento para caminhões.    

Uma guarita.    

Uma Balança Rodoviária com plataforma metálica.  

Estrada para caminhões.    

Área de manutenção dos caminhões.    

Área de manipulação da madeira na estrada de serviços.   

Área de descarregamento direto na área de produção.    

Área coberta (sem fechamentos laterais) para armazenamento de madeira com 1.500m² de área.   

Área coberta para manipulação da madeira. 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. A implantação da unidade envolverá uma série de aspectos 

inerentes a sua execução, tais como:  

a) delimitação das áreas a serem utilizadas;  

b) limpeza do terreno; escavações, aterros e locação da obra;  

c) fundações;  

d) supra-estrutura;  

e) vedações internas e externas;  

f) pavimentação dos acessos e passeios;  

g) execução do paisagismo (plantio do gramado, arborização e ajardinamentos);  

h) entre outras atividades periféricas.  

A implantação geral do empreendimento buscará adequar-se às normas de construção vigentes, 

observando as características e os materiais empregados, bem como a qualificação da equipe 

envolvida.  A movimentação de terras proposta para a área de implantação do empreendimento 

objetiva uma adequada distribuição dos volumes dos materiais destinados à conformação do 

terreno e das circulações internas do condomínio, de acordo com o projeto, deverá ter como 

referência informações de estudos geotécnicos e dos levantamentos topográficos para a correta 

adequação da edificação sobre o terreno.  
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A estrutura da edificação a ser inserida no terreno será do tipo mista, com paredes em alvenaria e 

cobertura metálica, de fácil e ágil implantação e com baixa produção de resíduos, especialmente 

nas estruturas metálicas.  

VIABILIDADE DO PROJETO INDUSTRIAL. A viabilidade é fundamentada:  

 

Localização estratégica da unidade industrial e vocação geográfica para operações de consumo de 

biomassa produção industrial.   

A unidade industrial será instalada numa área estratégica para o desenvolvimento industrial 

próximo de uma região com ativos florestais e um grande volume de resíduos industriais de 

madeira.  

Contratos de longo prazo com clientes de boa capacidade financeira e volumes significativos de 

carga e mix de receita equilibrado.   

Encontra-se em discussão com os maiores consumidores de pellets da Europa o fornecimento 

futuro de pellets através de contratos de longo prazo.    

Logística eficiente com extensas áreas contíguas para instalação do empreendimento industrial de 

produção de pellets.   
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Este projeto foi projetado para a instalação de uma unidade de produção de pellets com a 

capacidade de 36.000 mt/ano.   

Será implantado numa área estratégica que permite a instalação da unidade e o projeto de 

ampliação de infra-estrutura necessária para o recebimento da matéria-prima, armazenagem, 

refinação, peletização, resfriamento, expedição, transporte e marítima de forma eficiente.   

Maior eficiência resultante de uma melhor infra-estrutura com a valorização e utilização de 

equipamentos industriais produzidos no Brasil.   

 

VIABILIDADE TÉCNICA NA ÓTICA FLORESTAL E INDUSTRIAL. A empresa pretende em desenvolver 

um projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos florestais e industriais na região para o 

desenvolvimento da unidade industrial de pellets de madeira.  Utilizaremos os resíduos do manejo 

florestal e tratos silviculturais (referentes a desbastes e desramas, geralmente realizados em 

florestas de Pinus, e desbrotas em florestas de Eucaliptos) e de resíduos da colheita florestal 

(galhos, topos, folhas, ramos, tocos, casca, parte superior da árvore, partes quebradas da árvore, 

toras que não atingiram dimensões mínimas).  

A utilização dos resíduos pela empresa produtora de pellets é uma estratégia para uma produção 

industrial mais limpa e renovável que busca a maior sustentabilidade no sistema produtivo e 

industrial, através da redução no consumo de energia, do uso racional dos recursos e da redução 

dos impactos ambientais negativos.  

A produção mais limpa da empresa é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva 

e integrada, empregada no processo industrial, para aumentar a “eco-eficiência” da produção de 

woodpellets.  A empresa pretende em utilizar numa fase primária todos os resíduos da colheita 

florestal da região para geração de energia térmica que pode estar na forma de: Tocos altos das 

árvores colhidas. Galhos grossos das copas das árvores colhidas.  Ponteiros de fuste abaixo de um 

dado diâmetro pré-estabelecido para o destope. Árvores finas descartadas pelo operador da 

máquina de colheita. Toras perdidas, esquecidas ou largadas inadvertidamente no campo. Este é o 

sentido da sustentabilidade ambiental com o aproveitamento dos resíduos florestais para a 

produção de pellets (geração de energia interna ou para venda de um produto).  
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PROJETO GREENFIELD. A unidade industrial é  um projeto greenfield dentro do segmento de 

energia sustentável através do uso da biomassa para compactação de pellets de madeira. O 

Projeto contempla investimento no setor florestal e envolve a utilização alternativa dos resíduos 

florestais e industriais que será transformado em pellets.  Parte dos recursos próprios será oriundo 

das operações (geração de caixa da atividade) com integralização de capital. A utilização de 

matéria-prima na região é benéfico também ao pequeno produtor florestal e industrial. 

INTEGRALIZAÇÃO VERTICALIZADA DA CADEIA INDUSTRIAL. Com o recolhimento da matéria-prima 

florestal e industrial, produção dos pellets e a comercialização dos produtos gerando uma série de 

benefícios fiscais, sociais e econômicos em toda a região. Outra singularidade do Projeto está na 

produção simultânea de pellets para exportação e para o consumo no mercado interno em 

diversos tamanhos e destinados para a produção de energia. Esta diversificação dentro de um 

mesmo negócio, permite ampliar a cadeia de distribuição do produto, captando oportunidades de 

mercado dentro de uma visão horizontalizada.  
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IMPACTOS DIRETOS DO EMPREENDIMENTO. Os impactos diretos do empreendimento incidem 

sobre a produção florestal e industrial do município, com a geração de empregos, aumento da 

renda média da população, aumento do valor adicionado da indústria e redução de custos para 

produtores florestais e industriais.  Importante expor que não existe na região os produtores deste 

tipo de produto, onde a empresa considera esta uma boa oportunidade de negócio, não só pela 

ausência de concorrência direta, mas também pelo potencial de matéria-prima necessária à 

produção, que ao mesmo tempo representa uma solução alternativa e mais rentável para os 

produtores florestais e industriais.   É ainda de salientar que pellets é um produto de grande 

procura no mercado internacional para a geração de energia térmica totalmente renovável o que 

garante o sucesso do projeto industrial. 

 

CARACTERIZAÇÕES DO SETOR E CONCORRENTES. No Brasil, segundo dados da ABIB, a capacidade 

instalada em 2013 na produção de pellets era de 100 mil toneladas/ano. Não vai interferir a 

produção nacional e nem em concorrer com a unidade de pellets.  Temos todos os dados market 

share das empresas no mercado nacional, a partir dos dados de capacidade produtiva sendo 

possível estimar esta participação e não existe nenhuma unidade próxima da unidade industrial 

que pretende em implantar.  
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING. No que diz respeito às estratégias de marketing, é importante 

analisarmos tanto as variáveis controláveis (preço, distribuição, comunicação, força de vendas) 

quanto às incontroláveis (ambiente político-institucional, econômico-legal, sócio-ambiental e 

tecnológico). 

 

ANÁLISE MACRO AMBIENTAL No que diz respeito à análise macro, os seguintes pontos merecem 

destaque: 

Político e Tecnologia Renovável. Aumento do interesse dos governos e das empresas por 

tecnologias limpas. Aumento dos gastos com P&D e financiamento da inovação.   Apoio ao 

empresário que tem interesse em produzir (com o uso da biomassa) um produto renovável e que 

venha em gerar dividendos e novos negócios e empregos. 

Econômico e Financiamento BNDES. Aumento dos investimentos em países emergentes e com 

custos de produção reduzidos.  Aumento dos investimentos, incluindo fundos internacionais, em 

tecnologias renováveis e limpas.  Fonte de financiamento de todos os equipamentos industriais 

pelo BNDES e agentes de fomento e comercial.  
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EQUIPAMENTOS DA INDÚSTRIA NACIONAL.Com equipamento certificado ISO 900 e internacional 

desde a fase da moagem industrial, filtros de manga, elevador de canecas, ciclones, sistema 

completo de geração de vapor por fornalha e de secagem industrial, silos de armazenamento, 

sistema completo de peletização industrial, resfriadores, transportadores, peneira de redução de 

sílica, sistema de embalagem e armazenagem, conjuntos de tubulação, sistema de combate ao 

incêndio, estrutura completa predial e sustentação dos equipamentos, montagem mecânica, 

painel de comando e proteção elétrica, sistema de distribuição de energia, automação industrial, 

geração e distribuição de ar comprimido e todos os serviços de engenharia. 

 

FATORES DE SUCESSO DO EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL. As análises para a viabilidade e o 

sucesso do projeto industrial encontram-se dentro das vertentes que:  

(i) o uso da biomassa florestal e industrial gerando uma maior garantia de matéria-prima (terceiros 

para o desenvolvimento da unidade de pellets (estimada com produção anual de 36.000 mt); 

(ii) a unidade industrial de pellets vai utilizar a moderna tecnologia industrial nacional e de alta 

produtividade (eficiência) em todo o processo industrial (picagem, refinação, secagem industrial, 

peletização e resfriamento); e   

(iii) a logística estruturada e de alta capacidade da região para que possa aprimorar o processo de 

exportação.  

O Estudo de Viabilidade está estruturado da seguinte forma: inicialmente é apresentada a 

metodologia básica e posteriormente, é dada uma visão geral das fontes de fornecimento 

(mapeamento) de matéria-prima florestal e industrial.    

Em seguida uma avaliação técnica da tecnologia industrial nacional de produção industrial de 

pellets. E finalmente as projeções do mercado internacional de consumo e players comerciais.  

Os textos obedecem a uma mesma estrutura básica, com variações pontuais:  (i) contexto recente; 

(ii) projeção de demanda; (iii) capacidade atual e futura; (iv) projeções para o projeto; e (v) riscos e 

sua taxonomia. 
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PROJECT FINANCE. A partir das projeções de demanda e preço, foi realizada a avaliação financeira 

da unidade industrial, que envolve as estimativas:(i) do faturamento; (ii) dos custos operacionais 

fixos e variáveis (“Operational Expenditures”, ou “OPEX”); (iii) das despesas gerais, de vendas e 

administrativas (“Selling, General and Administrative Expenses”, ou “SG&A”);  (iv) dos 

investimentos (“Capital Expenditures”, ou “CAPEX”) em implantação e manutenção relativo a 

planta de capacidade anual de produção de 36.000 mt de pellets.  

As informações relativas a OPEX, SG&A e CAPEX foram extraídas de estudos conduzidos por 

empresas de engenharia e de consultoria que atuam em conjunto com a Brasil Biomassa para 

elaboração deste plano de negócios e estudo de viabilidade.   Trata-se de estudos conduzidos por 

empresas idôneas e de reconhecida expertise em projetos de biomassa e pellets.  A avaliação do 

negócio foi efetuada em um modelo financeiro e se traduz na taxa de retorno do investimento.    O 

modelo utiliza como dados de entrada uma estimativa de demanda de venda de pellets, uma 

pesquisa de preços praticados no mercado internacional, da determinação de investimentos 

necessários, da estimativa de custos operacionais e da estrutura tributária. 

FATOR DE VIABILIDADE DA UNIDADE INDUSTRIAL VENDA FOB BRASIL. Projetamos abaixo um 

resumo da viabilidade econômica da unidade industrial utilizando como parâmetro o custo da 

matéria-prima (seca com o processo de moagem e secagem, perda na produção e de umidade) no 

valor base de RS 111,00, acrescido com o custo de produção industrial de RS 76,00, o custo de 

energia, administrativo e de trabalho e os custos de amortização financeira do financiamento 

BRDE no valor de RS 76,00 e uma despesas de transporte e os custos portuário no valor de RS 

22,00. Neste processo temos um EBITDA de lucro líquido de RS 84,00 (projeto para exportação 

sem incidência tributária) com uma venda FOB de RS 370,00 (preço baixo estimativo de euros 

121,99, enquanto o preço de venda será de 160,00 euros) com caráter baixo estimativo. 
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FATOR DE VIABILIDADE DA UNIDADE INDUSTRIAL VENDA CIF EUROPA. Projetamos abaixo um 

resumo da viabilidade econômica da unidade industrial para a venda direta na Itália  utilizando 

como parâmetro o valor de venda FOB de RS 370,00 ( preço baixo estimativo de euros 121,99, 

enquanto o preço de venda será de 160,00 euros) com o custo de transporte marítimo (por 

tonelada de produto) no valor base de RS 76,00, acrescido com o custo de despesas gerais de 

documento (certidões)  de RS 17,00, o custo de despesa do despachante aduaneiro de RS 5,00 e 

uma taxa de conversão de amortização e de seguro internacional de RS 8,00 e de todas as 

despesas portuárias no Brasil e na Itália de RS 65,00 (valores auditados por trading company). 

Neste processo de venda CIF temos mais um EBITDA de lucro líquido de RS 62,00 positivo para a 

viabilidade da implantação do projeto industrial. 

 

 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE. O Fluxo de caixa projetado caracteriza-se por apresentar diversas 

entradas de capital e o maior fluxo de saída no valor residual estimado da empresa, o que leva a 

recuperação do investimento a ocorrer em 2,6 anos. Conclui-se que: O Projeto para a implantação 

da unidade industrial de Wood Pellets é totalmente viável já que apresenta um valor atual líquido 

positivo e uma taxa interna de retorno acima do custo de capital A análise econômica demonstrou 

que a taxa interna de retorno (TIR) tem suas taxas bem acima do patamar do negócio sendo o valor 

presente líquido (VPL) positivo, o que credenciou a implantação da unidade industrial.   
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CAPEX. A companhia deve implantar a unidade industrial com o objetivo de exportação de toda a 

sua produção industrial para a Europa. É intenção da Companhia assegurar uma maior variedade 

de matéria-prima assegurando disponibilidade e oportunidades.  

MÉTODO PAYBACK SIMPLES. O payback simples é o tempo necessário para recuperar o capital 

inicial investido, de acordo com o fluxo de caixa gerado no projeto a cada ano.  O resultado abaixo 

gerado no cálculo acima foi de 2,6 anos necessários para recuperar o investimento inicial. 

INCENTIVOS FISCAIS PARA EXPORTAÇÃO DE PELLETS. São medidas que beneficiam o exportador 

reduzindo-lhe a carga tributária. Os incentivos aplicam-se aos produtos a serem exportados na 

venda direta ao exterior e para a venda no mercado interno com fim específico de exportação, a 

uma empresa comercial exportadora (trading company). 

Para fins do mercado industrial de produção de pellets para fins de exportação, atentando para o 

enquadramento jurídico, os incentivos fiscais podem ser classificados em: 

_ Imunidade: é prevista na Constituição Federal e age impedindo a incidência da norma que prevê 

o tributo. 

_ Isenção: é prevista em lei, ou seja, a dispensa legal de recolher certo tributo, advém de 

dispositivo definido em lei, e como tal, inferior à Constituição Federal. 

_ Não incidência: dá-se a não incidência quando o fato ocorrido não apresenta identidade com os 

elementos da norma, ou seja, quando a norma que prevê a incidência não é aplicável ao caso. 

_ Ressarcimento de Créditos: o ressarcimento é a recuperação do valor do tributo pago em forma 

de crédito a ser utilizado no pagamento de outro tributo. 

_ Manutenção de Créditos: a manutenção de créditos significa recuperação do valor do tributo 

pago em forma de crédito a ser utilizado no pagamento do mesmo tributo em outra operação. 

_ Drawback: é a devolução de direitos de importação sobre matérias-primas em manufaturas a 

serem exportadas. 

Os incentivos ficais às exportações de pellets são classificados quanto a: Isenção de pagamento de 

IPI; Isenção e não-incidência de ICMS; Suspensão de pagamento de IPI; Desoneração de PIS e 

COFINS; Manutenção de créditos fiscais de IPI e de ICMS nas compras de insumos dos produtos 

exportados; Importação sob regime de “drawback”. 

Porém para uma maior adequação às terminologias jurídicas e na crença do melhoramento 

didático, os incentivos fiscais às exportações brasileiras, no presente estudo técnico, são dispostas 

como: Imunidade quanto ao pagamento de IPI; Imunidade quanto ao pagamento de ICMS; 

Manutenção de créditos fiscais de IPI e de ICMS nas compras de insumos dos produtos 

exportados; Isenção de PIS/PASEP e COFINS;  Isenção de Impostos incidentes sobre operações 

financeiras relativas à exportação; Ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS; e Regime aduaneiro 

especial de Drawback. Imunidade da CSLL nas exportações. 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 221 

Imunidade quanto ao pagamento de IPI.  O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não incide 

sobre os produtos finais destinados à exportação como o pellets. O IPI relativo à aquisição no 

mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e de materiais de embalagem para 

utilização no processo produtivo de produtos destinados à exportação transforma-se em crédito 

tributário para o produtor final.  Os benefícios são também concedidos ao produtor final que efetue 

vendas de mercadorias para empresas comerciais exportadoras e trading companies, para o fim 

específico de exportação. São imunes da incidência do imposto, os produtos industrializados 

destinados ao exterior (Constituição, art. 153, § 3º, inciso III), contemplando todos os produtos, de 

origem nacional ou estrangeira.  Além disso, o estabelecimento exportador pode creditar-se do IPI 

pago na aquisição dos insumos que industrializou.  

Crédito Presumido do Imposto. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará 

jus a crédito presumido do imposto, como ressarcimento do PIS e COFINS, incidentes sobre as 

respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e 

material de embalagem, para utilização no processo produtivo (artigo 1 da Lei 9.363/96).  

O crédito presumido aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora 

com o fim específico de exportação para o exterior. Fará jus ao crédito presumido a pessoa jurídica 

produtora e exportadora de produtos industrializados nacionais.  

O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:  I – a produto industrializado sujeito a alíquota 

zero; II – nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.  

Nota: a partir de 01.02.2004, por força da Lei 10.833/2003, artigo 14, o direito de ressarcimento 

do PIS e da COFINS não mais se aplicará ás empresas sujeitas ao PIS e COFINS não cumulativo. 

Imunidade quanto ao pagamento do ICMS   O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) não incide sobre os produtos industrializados e serviços destinados ao exterior como o 

pellets.  O ICMS relativo à aquisição no mercado interno das mercadorias para a industrialização 

de produtos destinados ao exterior dão direito a crédito tributário para o produtor final. A 

exportação de produtos industrializados é imune ao ICMS (CF/88, art. 155, § 2º, X, a).  A partir da 

Lei Complementar 87/96 (art. 3), apesar de não imune, a exportação de produtos primários e 

semi-elaborados constituirá hipótese de não-incidência. Em virtude da edição da LC 87/96, as leis 

ordinárias estaduais que previam a sua tributação deixam de ser aplicáveis.  Em suma, não são 

tributáveis as operações, de que decorra a exportação de produtos:  (a) industrializados, em 

virtude de imunidade;  (b) semi-elaborados, em virtude de não-incidência; e (c) primários, em 

virtude de não-incidência.  Além disso, o exportador pode creditar-se do ICMS pago na aquisição 

dos insumos destinados à industrialização ou mercadorias adquiridas para revenda, bem como da 

energia elétrica (na proporção da exportação sobre as saídas ou prestações totais ou 

integralmente quando consumida no processo de industrialização) e serviços de comunicação.  

Manutenção de créditos fiscais do IPI e do ICMS. Conforme o artigo 1º da Lei nº 8.402 de 8 de 

janeiro de 1992, é assegurada a manutenção e utilização dos créditos de IPI relativos a matérias-

primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados em produtos exportados: Art. 

1°. São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais: [...] II - manutenção e utilização do crédito 

do Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados na industrialização 

de produtos exportados, de que trata o art. 5° do Decreto-Lei n° 491, de 5 de março de 1969 III - 

crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre bens de fabricação nacional, 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 222 

adquiridos no mercado interno e exportados de que trata o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei n° 

1.894, de 16 de dezembro de 1981. 

Conforme Decisão do 2ª Conselho de Contribuinte, Acórdão 202-13.102 – 2ª Câmara: A lei 

assegura a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às matérias-primas, produtos 

intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos produtos 

exportados. O benefício decorre do emprego na industrialização para exportação e não subordina à 

tributação do produto final, nem a sua inserção no campo de incidência do tributo. Recurso a que 

se dá provimento (BRASIL, 2002b). O direito ao crédito relativo ao ICMS das matérias primas 

utilizadas para a fabricação do produto exportado, pode ser confirmado conforme a “Lei Kandir”. 

Imposto de Renda. Imposto de Renda e Proventos de qualquer natureza (IR) não incide sobre a 

produção de pellets e: Remessas relativas a comissões de corretagem pagas aos agentes no 

exterior das empresas seguradoras sediadas no Brasil.  Rendimentos de residentes ou de 

domiciliados no exterior correspondentes à receita de fretes, arrendamentos, aluguéis ou 

arrendamentos de embarcações marítimas e fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por 

empresas.  Comissões pagas pelos exportadores aos seus agentes no exterior. Remessas e 

pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior realizados por empresas instaladas em Zonas 

de Produção para Exportação (ZPE). 

Isenção de Impostos Incidentes sobre Operações Financeiras relativas à Exportação. Conforme a 

Lei nº 8.402 de 08 Janeiro de 1992: Art. 1°. São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais: [...] 

X - isenção do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as remessas ao exterior de juros 

devidos por financiamentos à exportação, de que tratam o art. 1° do Decreto-Lei n° 815, de 4 de 

setembro de 1969, com a redação dada pelo art. 87 da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 

1985, e o art. 11 do Decreto-Lei n° 2.303, de 21 de novembro de 1986; XI - isenção do Imposto 

sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

incidentes sobre operações de financiamento realizadas mediante emissão de conhecimento de 

depósito e warrant representativos de mercadorias depositadas para exportação em entrepostos 

aduaneiros, de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 1.269, de 18 de abril de 1973; XII - isenção do 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários incidentes sobre operações de financiamento realizadas por meio de cédula e nota de 

crédito à exportação, de que trata o art. 2° da Lei n° 6.313, de 16 de dezembro de 1975; [...] § 1° 

É igualmente restabelecida a garantia de concessão dos incentivos fiscais à exportação de que 

trata o art. 3° do Decreto-Lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, ao produtor-vendedor que 

efetue vendas de mercadorias a empresa comercial exportadora, para o fim específico de 

exportação, na forma prevista pelo art. 1° do mesmo diploma legal. [...] Art. 3°. As compras 

internas com fim exclusivamente de exportação serão comparadas e observarão o mesmo regime 

e tratamento fiscal que as importações desoneradas com fim exclusivamente de exportação feitas 

sob o regime de drawback.  

Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre: Operações de crédito, câmbio e 

seguro ou relativas a títulos de valores mobiliários, operações de financiamento realizadas 

mediante emissão de conhecimento de depósito e warrant representativos de mercadorias 

depositas para exportação em entreposto aduaneiro.  Operações de financiamento realizadas por 

meio de cédula e nota de crédito à exportação. 
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Isenção de pagamento do PIS/PASEP e da COFINS. As receitas de exportação de mercadorias 

nacionais como o pellets, inclusive as decorrentes de vendas a empresa comercial exportadora ou 

trading company estão excluídas da base de cálculo das contribuições do Programa de Integração 

Social (PIS) e do e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). As 

exportações são isentas do PIS, de acordo com o artigo 14, § 1º, da MP 2.158-35/2001. Com 

relação ao PIS não cumulativo, instituído pela Lei 10.637/2002, o artigo 5 da mesma estipula a 

não incidência sobre as receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o 

exterior.  Observe-se que, para os contribuintes que apuram o PIS pelo sistema não cumulativo (Lei 

10.637/2002), existe o direito ao crédito, nas condições fixadas pela Lei. Recursos. Os incentivos 

às exportações não envolvem desembolso de recursos, mas geram renúncia fiscal. Não há 

informações disponíveis sobre o valor total da renúncia fiscal envolvida.  

Existem sim, estimativas para a renúncia fiscal correspondente à algumas das formas de isenção 

(especificamente, no caso dos regimes aduaneiros especiais). Prazo de vigência Sem prazo. 

Beneficiários Empresas produtoras exportadoras e exportadoras comerciais. Mecanismos de 

Seleção e de Concessão dos Benefícios. A concessão é automática, exceto no caso do Imposto de 

Renda (IR), sujeito à aprovação da Secretaria da Receita Federal (SRF), do Ministério da Fazenda. 

Estão isentas da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) as receitas 

decorrentes de: Vendas diretas ao exportador de mercadorias e serviços. Exportações realizadas 

por meio de cooperativas e consórcios. Vendas a empresas comerciais exportadoras e a trading 

companies para o fim específico de exportação. O art. 7o da Lei Complementar 70/91 concedeu 

isenção de COFINS sobre as receitas oriundas da exportação de mercadorias, mesmo quando 

realizadas através de cooperativas, consórcios ou entidades semelhantes, bem como ás empresas 

comerciais exportadoras, nos termos do Decreto-Lei 1248/72, desde que destinadas ao fim 

específico de exportação para o exterior.  Com relação à COFINS não cumulativa, instituída pela Lei 

10.833/2003, o artigo 6 da mesma estipula a não incidência sobre as receitas decorrentes das 

exportações de mercadorias ou serviços, admitido, ainda, o crédito das referidas aquisições. 

ISS O ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do País (art. 2, I, da Lei 

Complementar 116/2003). 

Regime aduaneiro especial de Drawback. O regime aduaneiro especial de Drawback pode ser 

aplicado em duas modalidades: suspensão do pagamento e isenção dos tributos. Na modalidade 

suspensão, o pagamento dos tributos exigíveis na importação fica suspenso até a comprovação de 

que a mercadoria importada foi exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, 

complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada. Já no modelo isenção, o 

exportador está isento de pagamento dos tributos exigíveis na importação, em quantidade e 

qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou 

acondicionamento de outro produto já exportado. 

Foi apresentado dia 12 abril de 2004 pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC), o projeto da nova portaria do Drawback, na qual são consolidados os 11 Atos 

Normativos até então em vigor. O Drawback suspensão é totalmente informatizado, mas o MDIC 

pretende ampliar a automatização do sistema.  
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De acordo com o projeto de simplificação e modernização do sistema Drawback, a ser 

transformado em portaria do Secex, o regime de Drawback poderá ser concedido desde que a 

operação seja caracterizada como: Transformação: a que, exercida sobre matéria-prima ou produto 

intermediário, importe na obtenção de espécie nova; Beneficiamento: a que importe em modificar, 

aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a 

aparência do produto; Montagem: a que consista na reunião de produto, peças ou partes e de que 

resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal; 

Renovação ou Recondicionamento: a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente 

de produto deteriorado ou inutilizado, remove ou restaure o produto para utilização; 

Acondicionamento ou Recondicionamento: a que importe em alterar a apresentação do produto, 

pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem 

colocada se destine apenas ao transporte de produto (BRASIL, 2004b). 

De acordo com o projeto de consolidação do regime especial de Drawback poderão ser concedidas 

as seguintes operações especiais: Drawback Genérico: concedido exclusivamente na modalidade 

suspensão. Caracteriza-se pela discriminação genérica da mercadoria a importar e o seu 

respectivo valor; Drawback Sem Cobertura Cambial: concedido exclusivamente na modalidade 

suspensão. Caracteriza-se pela não cobertura cambial, parcial ou total, da importação; Drawback 

Solidário: concedido exclusivamente na modalidade suspensão. Caracteriza-se pela participação 

solidária de duas ou mais empresas industriais; Drawback Intermediário: concedido na modalidade 

suspensão e isenção.  

Incentivos Financeiros à Exportação. Os incentivos de crédito ou financeiros concedidos pelo 

governo brasileiro às empresas exportadoras são formas de financiamento a curto e longo prazo. A 

curto prazo, são operacionalizados no regime cambial vigente para as exportações, e a longo prazo 

a juros subsidiados pelo governo federal. Há vários tipos de financiamentos disponíveis no 

mercado: programas pré-embarques que cooperam com a produção em grande escala da 

empresa; programas pós-embarque que ajudam o exportador a fidelizar o cliente dando-lhe maior 

prazo para pagamento e recebendo o dinheiro de imediato; financiamentos a curto e a longo prazo; 

e diversas composições de juros. Atento a realidade brasileira e ciente de que o comércio exterior é 

de extrema importância para o país, o governo tem criado uma variedade de produtos com a 

finalidade de incrementar as exportações.  

Adiamento sobre contrato de câmbio. Segundo o Banco do Brasil (2004), adiantamento sobre o 

contrato de câmbio (ACC) é a antecipação de recursos em moeda nacional, por conta de uma 

exportação a ser realizada no futuro, sendo o pagamento realizado em moeda estrangeira. O ACC é 

efetivado na fase pré-embarque, e objetiva a injeção de recursos na continuidade do processo 

produtivo, no acondicionamento e despesas de embarque da mercadoria. Empresas exportadoras 

que sejam clientes do Banco do Brasil e tenham limite de crédito aprovado podem se beneficiar do 

ACC. O adiantamento poderá ser de até 100% do valor da exportação, com prazo de pagamento de 

até 360 dias. Os principais benefícios do ACC são: obtenção de recursos para produzir os bens 

destinados à exportação a um custo financeiro reduzido (taxas de juros internacionais); capital de 

giro de até 360 dias antes do embarque do bem exportado (ACC); as vendas ao exterior realizadas 

a prazo (até 180 dias) são recebidas à vista pelo exportador; e isenção do Imposto sobre 

operações financeiras (IOF). 
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Adiantamento sobre cambiais entregues. Assim como o ACC, o adiantamento sobre cambiais 

entregue (ACE) é a antecipação de recursos em moeda nacional ao exportador por conta do 

pagamento futuro em moeda estrangeira, entretanto, a efetivação se dá após o embarque da 

mercadoria para o exterior, na fase pós-embarque mediante a transferência ao Banco do Brasil dos 

documentos e direitos sobre a venda a prazo. O objetivo e público-alvo do ACE são os mesmos do 

ACC. O adiantamento poderá ser de até 100% do valor da exportação, com prazo de pagamento de 

até 180 dias na modalidade ACE. Os benefícios do ACE são: as vendas ao exterior realizadas a 

prazo (são recebidas à vista pelo exportador; e isenção do IOF. 

PROEX – Programa de Financiamento às Exportações. É o programa de financiamento ao 

exportador de bens e serviços brasileiros, realizados exclusivamente pelo Banco do Brasil, com 

recursos do tesouro nacional. Os prazos para pagamento do financiamento são de até 10 anos, 

definidos de acordo com o valor agregado da mercadoria ou a complexidade do serviço prestado 

sobre a venda a prazo. O percentual financiável é limitado a 85% do valor da exportação apenas 

nos financiamentos com prazos superiores há dois anos.  

Se o índice de nacionalização do bem for inferior a 60%, implicará em redução do percentual 

financiável. São financiáveis quaisquer modalidades dos termos de compra e vendas 

internacionais (inconterms), sendo as taxas de juros do financiamento as praticadas no mercado 

internacional. As vantagens do PROEX são: concessão de prazo ao importador, com recebimento à 

vista pelo exportador; acesso facilitado ao crédito, sem necessidade de intermediários; rapidez na 

aprovação; não há taxa de administração para a concessão do crédito; e operacionalização 

simplificada nos financiamentos de curto prazo e não há limite mínimo de valor ou de quantidade 

de mercadoria por operação ou embarque. 

Programas de apoio às exportações. Os programas de incentivo às exportações contam com o 

apoio da organização para financiar grandes empreendimentos industriais e de infra-estrutura 

tendo marcante posição no apoio aos investimentos na agricultura, no comércio e serviço e nas 

pequenas e médias empresas; suas linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo a 

custos competitivos para o desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização 

de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o incremento das 

exportações brasileiras. Os programas do BNDES que visam o incremento das exportações e fazem 

parte do financiamento BNDES-EXIM. 

Fundo de garantia para a promoção da competitividade. O Fundo de Garantia para a Promoção da 

Competitividade (FGPC) foi instituído pela Lei 9.531 de 10 de dezembro de 1997 e passou a 

vigorar regulamentado em 6 de junho de 1999, através do Dec. nº 3.113. Tal fundo foi criado com 

recursos do tesouro nacional e é gerenciado pelo BNDES. Tem como finalidade garantir parte do 

risco de crédito das instituições financeiras nas operações de empresas exportadoras que venham 

a utilizar as linhas de financiamento do BNDES.  

Seguro de crédito à exportação O seguro de crédito à exportação objetiva “segurar as exportações 

brasileiras de bens e serviços contra os riscos comerciais, políticos e extraordinários que possam 

afetar as transações econômicas e financeiras vinculadas a operações de crédito à exportação”. 
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MERCADO MUNDIAL DE CONSUMO WOODPELLETS. O relatório anual de biocombustíveis revela 

que a União Européia é o maior mercado consumidor de pellets em quantidade de 15,1 MMT 

(milhões de toneladas) no ano de 2012. Impulsionado pelas directivas da União Européia e da 

política de incentivos dos Estados membros, a demanda de consumo de pellets (bio) vai se 

expandir para 19 MMT em 2015.  

 

DADOS DE CONSUMO BIOENERGY OUTLOOK EUROPA . Neste contexto devemos avaliar os estudos 

desenvolvidos pela AEBIOM - Europeu Bioenergy Outlook 2013 e os dados do Relatório Anual de 

Biocombustíveis 2013 da Rede Global de Informações da Agricultura USDA dos Estados Unidos 

(Annual Biofuels Report for 2013 The European Union USDA Foreign Agricultural Service’s Global 

Agricultural Information Network) e ter uma visão atual do setor industrial de produção e de 

consumo de pellets.  

Conforme consta no relatório o principal interesse comercial diz respeito ao consumo de wood 

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 wood Pellets. 

A produção de pellets começou na Europa e América do Norte durante a crise do petróleo da 

década de 1970. Desde 2000, o mercado de pellets cresceu muito rapidamente, com um aumento 

de dez vezes em 12 anos.  
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Em 2000, a produção anual foi de cerca de 1,8 milhões de toneladas.  Até o final de 2012, haviam 

no mundo cerca de 760 usinas de produção de wood Pellets com uma capacidade real de 

produção de 22,4 milhões de toneladas.   

Durante este período (2000-2012), surgiram novos produtores na Rússia, China, Brasil como 

demonstramos abaixo: 

 

Para atender à crescente demanda projetada de pellets, terá que aumentar também da produção 

industrial. 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. Sikkema et al. 

(2011) mostra que, embora em teoria, a União Européia poderia ser auto-suficiente em relação ao 

fornecimento de madeira para a indústria florestal e do setor de energia até 2020, mas é bastante 

provável que a UE vá continuar em aumentar suas importações de pellets.  

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. Para ilustrar 

isso, desenvolvemos dois cenários em que a produção de pellets para fins de exportação em 

diferentes regiões do mundo. 
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CENÁRIO DE COMÉRCIO MUNDIAL DE PELLETS.A principal base para os fluxos de importação 

esperados para o curto prazo (2014-2015) 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 pode 

realmente crescer nos próximos anos. Para o período de 2015-2020, o desenvolvimento potencial 

baseia-se na disponibilidade (projetada) de biomassa lenhosa (por exemplo, por Pöyry (2010)), e a 

disponibilidade específica de biomassa lenhosa nas principais regiões de abastecimento (por 

exemplo, Van den Bos, 2010, De Wit et al 2011 para Eucaliptos / Brasil, e Gerasimov & 

Karjalainen, 2011 para noroeste da Rússia). 

CENÁRIO DE ALTO CONSUMO DE PELLETS. Este cenário é muito conservador, mas assume que a 

partir de 2014, um número de regiões do mundo como no Brasil vai usar a terra para a produção 

de energia e propriamente para produzir pellets de madeira.  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 de madeira nas regiões é dependente da demanda suficiente, na União 

Européia (Sul) Leste da Ásia, e possivelmente os EUA.  Se esta exigência não for atendida, é muito 

improvável que os novos investimentos serão feitos. 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.  

POTENCIAL MUNDIAL FUTURO DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Vamos avaliar os principais países com 

potencial de produção de pellets para o mercado internacional. 

CANADÁ.  A capacidade total do mercado de produção industrial de pellets do Canadá é de 2,6 

milhões de toneladas (Murray 2011) envolvendo 34 fábricas. Cerca de 71% da capacidade 

canadense está localizada no oeste, principalmente British Columbia (BC). Há 16 plantas, com 

uma capacidade média de 118 kt por ano, e a maior é de 400 kt / ano.  

A capacidade total é de 889 kt. Enquanto a maior parte da matéria-prima ainda é baseada em 

processamento de resíduos de madeira de resíduos. A parte leste do Canadá tem 29% da 

capacidade total de produção de pellets. As 18 plantas têm uma média de 43 000 toneladas e a 

maior é de 120 000 toneladas (Murray, 2011).  

A matéria-prima é basicamente 100% de resíduos da indústria de processamento da madeira. 

Quase toda a produção canadense é exportada: em 2013, foram exportados cerca de 1,55 

Mtonnes para a Europa, 0,6 milhões de toneladas para os EUA e o restante para o Japão e a Coréia 

do Sul. Estima-se que a capacidade de produção no Canadá poderá em aumentar 2,6-3,5 milhões 

de toneladas em 2015, e para 5,5 milhões de toneladas/ano em 2018. Um potencial de 

exportação máxima estimada é de 4,7 milhões de toneladas, das quais cerca de 55% de British 

Columbia (oeste do Canadá), e o restante a partir de Central e Canadá Oriental.  
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ESTADOS UNIDOS. Estima-se que nos próximos cinco anos, a demanda total de madeira como 

matéria-prima para a produção de pellets nos Estados Unidos pode passar de cerca de 20 milhões 

de toneladas para cerca de 30 milhões de toneladas em 2018.  Hoje a América do Norte é a única 

região com um superávit substancial de pellets de biomassa e uma boa infra-estrutura para o 

transporte.  

As maiores plantas em funcionamento é a Green Circle com produção de 0.5 Mton e a nova planta 

da RWE Energy Waycross, Geórgia, com uma capacidade de 750 kt por ano.  

O maior potencial de produção nos Estados Unidos abrange os estados da Geórgia, Carolina do 

Norte, Carolina do Sul, Alabama e Flórida onde temos os grandes produtores de para o setor de 

celulose e papel e de construção. Devido às crises de habitação e demanda decrescente para 

madeira redonda para a construção, grandes quantidades de madeira são atualmente utilizado 

nesta região.  

 

 

Também para os próximos anos, estão previstas novas plantas usando pinho amarelo como 

matéria-prima. No entanto, é também provável que os fluxos adicionais de resíduos lenhosos serão 

utilizadas para a produção de aglomerados de madeira. 
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RÚSSIA. Nos últimos anos, o mercado de pellets na Rússia foi bastante turbulento e instável. 

Empresas pioneiras, que começaram o desenvolvimento da produção de pellets se retiraram do 

mercado.  

Uma segunda geração de usinas de pellets estão na fase de diversificação de negócios. A terceira 

geração de plantas industriais que são construídas sobre uma base de madeira das grandes 

fábricas de celulose.  

Vários grandes projetos foram anunciados na região de Leningrado.   

No entanto, a maior fábrica na Rússia (na verdade, a maior usina do mundo) é da Vyborgskaya 

situada perto da fronteira com a Finlândia, nos arredores de São Petersburgo.  

Esta planta tem uma capacidade de 900 Mtoneladas de pellets de madeira. 

A matéria-prima para a produção de pellets consiste principalmente de toras da Rússia e da 

Bielorrússia, que é, em parte, certificada pelo FSC.  

A Federação Russa também está se tornando um importante fornecedor de pellets de madeira.  

Sendo o país com a maior área florestal do mundo, a Rússia tem um potencial de mais de 20 

milhões de toneladas de biomassa a partir de resíduos florestais por ano.  

O consumo doméstico de pellets está limitada a 30% da produção atual, a capacidade de 

produção foi estimada em 3 milhões de toneladas em 2010 e o volume de produção real em torno 

de 1 milhão de toneladas, 600 mil dos quais foram exportados para a Europa.  

A Rússia, portanto, tem a desempenhar um papel importante no mercado mundial de pellets, no 

entanto, ao contrário de os EUA, questões logísticas afetam a mobilização de matéria-prima 

especialmente das áreas internas. 

AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA. A estimativa é que a Austrália pode expandir a capacidade de 

produção (e exportação) para 1 milhão de toneladas por ano até 2020, enquanto a Nova Zelândia 

poderia aumentar as exportações para 0,5 milhões de toneladas em 2020. 

POTENCIAL FUTURO DE PRODUÇÃO DE PELLETS.O cenário desenvolvido baseia-se principalmente 

nas expectativas da indústria de consumo na Europa, América do Norte e Ásia. No cenário de 

importação elevada, com o aumento da demanda por pellets na UE e na Ásia o que vem a gerar 

investimentos em novas usinas de wood pellets com base na matéria-prima de novas plantações 

que utilizam culturas de curta rotação.   

Baseamos este cenário de importação elevada nos seguintes pressupostos:  
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A curta rotação de culturas energéticas lenhosas provavelmente será estabelecida nas mesmas 

regiões, como atualmente ocorrem em plantações florestais das indústrias de celulose.  Com base 

nos critérios técnicos de produção, o Brasil é, de longe, o país com o setor de celulose em maior 

expansão.   

Outros países com fator semelhante de produção florestal seriam o Uruguai (3 milhões) e África do 

Sul (600 mil toneladas). Além disso, é bem possível que novas plantações sejam estabelecida nos 

países ocidentais da África como a Libéria, Serra Leoa e Gana. Da mesma forma, Moçambique tem 

recebido muita atenção nos últimos anos sobre as possibilidades de produção de biocombustíveis 

ou de madeira.  Com base nessas premissas, postulamos as seguintes áreas adicionais de 

fornecimento em um cenário de alta demanda: 

• Brasil pode aumentar rapidamente a produção de (adicionais) plantações de eucalipto de 

rotação curta (2-3 anos) a partir de 2015 para produzir 2 milhões de toneladas de pellets de 

madeira em cada um dos seguintes estados: Bahia, Santa Catarina, Paraná, RS e no Nordeste. 

• Da mesma forma, no Uruguai, poderia produzir 2 milhões de toneladas adicionais a partir de 

plantações de eucalipto. 

• Nos países ocidentais africanos da Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim e Gana, presume-se que 

um total de 3 milhões de toneladas de pellets de madeira pode ser produzido em 2020. Da mesma 

forma, Moçambique pode ter uma oferta de 3 milhões de toneladas de pellets de madeira entre 

2015 e 2020. 

• Finalmente, assume-se que mais de 3 milhões de toneladas de pellets de madeira podem ser 

obtidos a partir de (gerenciados ou não) florestas no noroeste da Rússia. 

Essas premissas levam a uma quantidade adicional de 17 milhões de toneladas de pellets de 

madeira em 2020, em comparação com o cenário de comércio, elevando o total para quase 33 

milhões de toneladas / quase 600 PJ. 
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PRODUÇÃO E CONSUMO MERCADO EUROPEU PELLETS. A União Européia é o maior mercado de 

consumo de pellet de madeira. Em 2012 consumiu cerca de  14MMT (milhões de toneladas) de 

pellets. O Consumo Europeu de Pellets deverá triplicar até 2020. Alguns especialistas esperam que 

o mercado aumente para 80MMT em 2020:  

Ekman & Co  calcula em 18 milhões toneladas de wood pellets na Europa em 2014.  Pöyry tem a 

estimativa  utilização de wood pellets de 16,5 milhões de toneladas em 2015. New Energy Finance 

tem a estimativa de uso pellets em cerca de 28 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. 

 

Desde 2008, a demanda por pellets superou significativamente aa produção doméstica na Europa. 

Isto resultou em aumento das importações dos Estados Unidos e Canadá. Em 2012, os Estados 

Unidos exportou pellets de madeira para a Europa para cerca de 1,8MMT, no valor de 331 milhões 

dolares. Se os fluxos de comércio permanecem consistentes como nos padrões atuais, os Estados 

Unidos tem o potencial de fornecer cerca de 650 milhões dólares de pellets de madeira em 2014. 

Abaixo temos os detalhes do mercado europeu de consumo e importação de pellets.  

Wood Pellets (1,000 MT) 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ESTOQUE 500 167 771 1244 620 999 777 877 907 

PRODUÇÃO 3,520 5,782 6,294 6,669 9,241 9,620 10,000 10,150 10,300 

IMPORTAÇÃO 800 900 1,250 1,771 2,610 3,226 4,490 6,000 7,000 

EXPORTAÇÃO 50 50 50 64 72 68 90 120 160 

CONSUMO 4,603 6,028 7,021 9,000 11,400 13,000 14,300 16,000 17,100 

FINAL  167 771 1,244 620 999 777 877 907 947 

 

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO  

NÚMERO DE PLANTAS                                  499               670 

CAPACIDADE  8,583 11,283 13,694 14,845 15,500 16,000 16,200 16,400 

CAP. USO (%)  67.4% 55.8% 48.7% 62.2% 62.1% 62.5% 62.7% 62.8% 
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Alemanha e Suécia são os maiores produtores de pellets na Europa. Em 2011, a produção sueca 

caiu cerca de 300.000 MT.  O corte de produção foi em parte substituída por importações 

competitivas da região do Báltico e da Rússia. Durante 2010, 2011 e 2012, as importações 

suecas têm vindo a aumentar rapidamente, principalmente para os usuários em grande escala.  

 

 
 

Entretanto, a produção deverá permanecer estagnada nos próximos anos. O pequeno potencial de 

investimentos e a disponibilidade limitada de suprimentos de matérias-primas estão restringindo 

ainda mais a capacidade de crescimento e produção na Europa. A principal matéria-prima para 

produzir pellets tem sido tradicionalmente a serragem e os subprodutos de serrarias.Com o 

aumento da competição pelos recursos de serragem, uma base de matéria-prima sustentável mais 

ampla está se tornando necessário. Há um interesse crescente em resíduos florestais, resíduos de 

madeira e resíduos agrícolas.  
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Na Europa Central alguma expansão está prevista, principalmente abastecer o mercado de 

aquecimento residencial na região. Crescimento da capacidade para suprir a demanda no noroeste 

da Europa, contudo, não será suficiente. No geral, não é esperado um aumento na produção de 

pellets de madeira da União Européia. 

 

Do consumo de 14,3 MMT, em 2012, uma quota igual estima-se ser usado para uso industrial e 

uso doméstico. Os principais usuários de pellets de madeira na UE são o Reino Unido, Dinamarca, 

Holanda, Suécia, Alemanha e Bélgica. 
 

Pellet Produtores (1,000 MT) 

 

ANO 2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

 ALEMANHA   1,100   1,460   1,600   1,750   1,880   2,000   2,000  

 SUÉCIA   1,360   1,580   1,580   1,650   1,340   1,340   1,350  

 AUSTRIA   700   625   695   850   940   890   950  

 PORTUGAL  -   -   400   550   650   650   650  

 FRANÇA   190   240   350   350   550   600   600  

 ITÁLIA   600   700   550   600   470   600   600  

 POLÔNIA   329   378   400   410   410   410   410  

Total  5,782  6,294  6,669  9,241  9,620  10,000  10,150  

 

O mercado europeu de consumo de pellets pode ser dividido em: Mercados de consumo industrial 

como a Holanda, Bélgica e Reino Unido que detém grandes usinas que utilizam pellets.Mercados 

de consumo industrial e residencial como a Dinamarca e 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. 
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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 Reino Unido, Holanda e Bélgica são considerados os mercado de grande crescimento de pellets 

e também o mais dependente em importações. O uso em larga escala de pellets de madeira pelas 

usinas no Reino Unido e os países do Benelux é impulsionado pelos mandatos da UE para a 

utilização de energias renováveis em 2020.  

Os governos desses países optaram por cumprir as suas obrigações, principalmente, pela 

utilização de biomassa para a geração de eletricidade.  Recentemente, o Governo do Reino Unido 

reforçou a directiva relativa às emissões industriais, que deverá impulsionar o consumo ainda mais 

em 2014. O Governo holandês vai decidir sobre a política nacional de energia renovável. De acordo 

com o projeto de proposta, as usinas antigas devem ser fechadas e a utilização da biomassa será 

limitada a 25 PJ por ano.  

 

 

Após os três mercados regionais na UE, também três fluxos de comércio pode ser determinante ao 

mercado de consumo de pellets na Europa.  Os países do Benelux e o Reino Unido devem importar 

principalmente dos Estados Unidos e Canadá. Apesar de sua produção interna ser significativa, o 

países escandinavos, principalmente na Dinamarca e a Suécia, dependem em parte das 

importações, de predominantemente a região do Báltico e da Rússia. O mercado de pellets na 

Alemanha, Áustria e Itália é dependente da produção local e de importação no caso da Itália.  
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MERCADO DE CONSUMO DE PELLETS NA EUROPA . O mercado europeu de consumo de pellets 

pode ser dividido em:  

Mercado de Consumo Industrial como a Holanda, Bélgica e Reino Unido que detém grandes usinas 

que utilizam biomassa e pellets pelo sistema co-firing. 

Mercados de Consumo Industrial e Residencial como a Dinamarca e a Suécia, em que pellets são 

utilizados pelas usinas, mas também pelas famílias e pelos consumidores de médio porte para 

aquecimento urbano.  

Mercado de Consumo Residencial. Na Alemanha, Áustria, Itália e França pellets são utilizados para 

aquecimento em caldeiras residenciais e industriais privadas de pequena escala para o 

aquecimento. 

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. 

 

PROJEÇÕES DE CONSUMO DA EUROPA PARA 2020.No último relatório técnico de energia da 

Europa constatou um aumento da demanda por pellets e biomassa para a produção de 

eletricidade até 2020.  

Como os governos começam a subsidiar fontes de energia renováveis para atingir as metas 

continentais, o relatório coloca a demanda na Europa em 29 milhões de toneladas até o final da 

década.   

O relatório acredita que 66% do pellets terá que ser importado da América do Norte e Brasil.  

Acredita-se que a quantidade de eletricidade produzida a partir de biomassa no mundo vai subir 

cerca de 9% por ano até 2020. 
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País  2011 (t)  2015 (t)  2020 (t)  

Áustria (PropelesÁustria)  710 000  1 490 000  3 500 000  

Belgium (Ekman)  100 000  150 000  200 000  

Denmark (Ekman)  700 000  1.000 000  1 250 000  

France (ProPellets France)  560 000  1.400 000  2500 000  

Finland (FPEA)  70 000  150.000  450 000  

Germany (DEPV)  1 400 000  1 900 000  3 500 000  

Ireland (irbea)  40 000  60 000  70 000  

Italy (AIEL)  1 900 000  3 100 000  4 250 000  

Spain (Avebiom)  150 000  450 000  1 150 000  

Sweden (PIR)  1 000 000  1 200 000  1 400 000  

Switzerland (Propellets CH)  160 000  250 000  400 000  

UK (UKPC)  50 000  500 000  1 250 000  

Other countries (Ekman)  1100 000  1.600 000  2 200 000  

Total                                            7990 000  13.370 000 22 370 000 

 

De acordo com essas estimativas, a demanda da União Européia poderia variar entre 20 e 50 

milhões de toneladas até 2020, dependendo em grande medida em: 

• as políticas de co-incineração no Reino Unido, Holanda, a Bélgica, a Alemanha e da Polônia, a 

combinação da dinâmica do mercado para o carvão e o controle de emissão de CO2; 

• a continuidade de medidas de apoio para a utilização fogões de uso doméstico para consumo de 

pellets e caldeiras industriais, bem como elevado o preço dos combustíveis fósseis e da política de 

gás natural da Rússia. 

 Extrapolando a demanda de forma exponencial, com base nos níveis atuais de consumo, como 

eles têm aumentado de forma geométrica como aconteceu no ano passado e em 2020 o consumo 

na União Européia poderia alcançar a 35 milhões de toneladas.  
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PRINCIPAIS CONSUMIDORES MUNDIAIS DE PELLETS. O mercado de pellets está se tornando cada 

vez mais globalizado. O principal foco dos negócios internacionais é a União Européia que importa 

uma grande quantidade de pellets da América do Norte (Estados Unidos e Canadá) e da Rússia. 

Mantém negócios com a Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina e África do Sul. As projeções 

atuais mostram que o consumo da União Européia continuará a se expandir. Os principais usuários 

de pellets de madeira na União Européia são o Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Suécia, 

Alemanha e Bélgica. 

CONSUMO ATUAL E FUTURO DE PELLETS NA ÁSIA. 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:  

• Em 2008, o Serviço Florestal da Coréia do Sul começou a subsidiar a compra de caldeiras da 

pellets para uso industrial em 70%. Cerca de 600 caldeiras foram instaladas em 2008, 4.000 em 

2010 e 6.000 em 2011.   

• Em 2010, os operadores de caldeira com uso industrial (aquecimento) começaram em utilizar 

para geração de energia térmica.   

• As importações de wood chips e biomassa para a Coréia do Sul quase triplicaram nos anos, 

passando de pouco mais de 7.000 toneladas em 2008 para mais de 100 mil toneladas em 2012, 

principalmente da China, Vietnã e Malásia.  

• 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 de carvão por 

tonelada substituído, isto significaria um mercado de 2,25 milhões de toneladas de pellets.  

Em 2020, após a contabilização de crescimento no consumo de energia e crescente necessidade 

de energia renovável, a demanda por pellets poderia ultrapassar os 15 milhões de toneladas por 

ano com o consumo para fins de energia. De acordo com o Serviço Florestal coreano (KFS), o 

potencial máximo de produção nacional na Coréia do Sul poderia atingir cerca de 1 milhão de 

toneladas.  

O KFS espera uma demanda total de 5 milhões de toneladas em 2020, o que ainda exigiria 

importações de até 4 milhões de toneladas. O KFS pretende garantir suprimento de madeira da 

pellets da Indonésia, Austrália e Nova Zelândia. A Indonésia está disponibilizando 200 mil hectares 

de terra para o plantio para produzir pellets de madeira para exportação para a Coréia, com base 

na reunião de cúpula da Coréia Indonésia (março de 2009).  

 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. 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 239 

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). O desenvolvimento 

de uma política de substituição de combustíveis fósseis por biomassa é uma prioridade na China. 

Ela pretende em substituir o uso do carvão por pellets de madeira (Wang 2005). Na China a 

produção de pellets de madeira foi estimada em 800.000 toneladas em 2008 (Swaan 2008) e 1 

milhão de toneladas em 2009 (Yamamoto et al., 2009).  Como no Japão, o maior mercado de 

pellets de madeira vai ser utilizado como co-incineração em usinas de carvão. Em síntese, China 

tem o segundo maior mercado de energia no mundo e está à procura de maneiras para aumentar 

a sua percentagem de uso de energia renovável.  

O Japão importou cerca de 49.000 toneladas de pellets de madeira em 2009 (Murray 2010). A 

maioria da importação de pellets de madeira são provenientes do Canadá. Uma grande parte dos 

pellets de madeira do Japão estão sendo utilizados para geração de energia elétrica. Kansai 

Electric Power Corporation, líder neste campo, começou em utilizar pellets no sistema co-firing com 

o carvão em sua usina Maizuru em agosto de 2008 A unidade de geração de energia com o uso de 

pellets de madeira veio em fornecer cerca de 120 milhões de quilowatts-hora de eletricidade.   

Outra empresa a investir fortemente em pellets de madeira 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 (Guizot 2010).  

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. A 

demanda em os EUA será provavelmente limitada a utilização em pequena escala de fogões de 

aquecimento residencial e de importações de pellets do mercado do Canadá. O aumento de 

produção para fins de exportação e da demanda de consumo no Canadá estão correlacionado 

subseqüente com a implementação real dos projetos de co-incineração para eliminar 

progressivamente carvão.   

Dependendo da extensão de projetos, a demanda de biomassa pode aumentar em milhares de 

toneladas por ano. No entanto, a capacidade de exportação do Canadá é provável que se 

mantenha forte no futuro.  O potencial total disponível para importação para a UE pode aumentar 

drasticamente a partir de cerca de 42 PJ em 2012 para mais de 280 PJ em 2020 (quase 16 

milhões de toneladas). Este cenário é baseado em tendências de importação e as expectativas da 

indústria consumidora e de opiniões de especialistas e em estudos de cenários por Schouwenberg 

e Wolff. 
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Com base na experiência disponível no grupo de trabalho Tarefa 40 (task 40), que também 

desenvolveu dois cenários sobre a demanda provável e máximo para a utilização industrial de 

pellets de madeira no Norte da Europa.  A partir desses números, é claro que sob expectativas 

atuais (incluindo as políticas existentes), a demanda industrial total é susceptível de aumentar de 

cerca de 6 milhões de toneladas em 2014 para pouco mais de 10 milhões de toneladas em 2015. 

Em teoria, a demanda industrial no Norte da Europa poderia até aumentar para 20 milhões de 

toneladas.  

Em nível global, o estudo mostra um aumento na demanda de 25,6 milhões de toneladas em 2015 

para cerca de 45 milhões de toneladas em 2020. As principais conclusões sobre o 

desenvolvimento global da demanda por pellets são: A UE vai se manter como o maior consumidor 

de pellets, mas a Ásia Oriental vai apresentar um crescimento muito forte e pode ser o segundo 

mercado consumidor em 2020. A demanda da UE poderia variar entre 20-50 milhões de toneladas 

até 2020. A demanda asiática depende fortemente da evolução política no Japão e Coréia.   A 

demanda nos EUA continuará se limitando a utilização em pequena escala nas residências e no 

uso industrial. Assim, um fator crucial será o preço de gás natural e do óleo usado para o 

aquecimento. 
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INTERNACIONAL WOODPELLETS GERMAN PELLETS. Development of market as a whole and of the 

company's business sector Discussions about developments in the international markets for pellets 

took place recently at the 4th Conference of the U.S. Industrial Pellet Association, at the Pellets 

Industry Forum in Berlin, and elsewhere. One of the conference participants' conclusions is that the 

wood-pellet market is ready for the switch in consumers' sources of heating. In 2013, for the first 

time, more pellets were consumed in the European heating market than in the electricity market. 

Around 10 m. tonnes of wood pellets were required in Europe for home fires and for local heating, 

district heating, and process heating. Pellet demand in the industrial market comprised 9 m. 

tonnes. 

Pellets in the industrial market and power-plant market. In the Netherlands, industrial pellet use 

can be expected to increase again, starting in 2016, possibly taking it up to 3.5 m. tonnes per year. 

The financial-support programme for co-firing of wood pellets in coal-fired power stations, about to 

expire, will be replaced in 2015 by the Dutch Government's reformed financial-support programme 

SDE+. This provides for power-plant operators to receive, as a supplement, the difference between 

the producer's price and the actual market price, for the production of electricity by means of 

pellets/biomass. For financing the programme, electricity consumers in the Netherlands are paying 

a charge. 

In Finland, Helsingin Energia is currently preparing the co-firing of wood pellets in the Salmisaari 

power plant. The project is scheduled to start at the end of 2014, with co-firing accounting for 5 to 7 

per cent of total output, involving a projected annual consumption of more than 100,000 tonnes of 

pellets.After a two-year construction period, Atikokan in Canada's Ontario province has begun 

operations as North America's largest pellet-fired power plant. It consumes around 90,000 tonnes 

of pellets annually and supplies around 15,000 households. Efforts are in progress elsewhere in 

Ontario province to convert coal-fired power stations to biomass; the plan is for the Thunder Bay 

Power Station to be converted by January 2015. 

Market growth is currently evident in Japan and South Korea and can be expected to continue for 

the future. South Korean energy suppliers have expanded their co-firing projects; up to August of 

this year, 1 m. tonnes of wood pellets were consumed. By year-end, an increase taking consumption 

up to 1.5-1.7 m. tonnes is expected; this would correspond to growth of over 200 per cent 

compared to last year (485,000 tonnes). In Japan, a number of new power-plant projects are in the 

planning stage.  

The Japanese energy supplier Chugoku Electric Power has announced the construction of a new 

100 MW co-firing power-plant in the Japanese prefecture of Yamaguchu. Commissioning is 

scheduled for March 2019. In addition, the US group Generation Power International and Nippon 

Energy Solutions are planning the construction of three new biomass-fuelled power stations in 

Japan. The start date is scheduled for the end of 2016. 

The following graphic shows a forecast for global pellet demand up to the year 2020. 
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Pellets in the heating market. Reduced consumption levels at the start of the year, making 

themselves felt to a varying degree in the individual European markets, were in part able to be 

compensated by the additional build of new pellet-burning units. At the latest Pellets Industry Forum 

in Berlin, the DEPV, Germany's association for energy wood and for pellets, confirmed the forecast 

that it published at the start of the year. This projected that, by year-end, pellet consumption would 

grow from 2 m. tonnes in 2013 to 2.2 m. tonnes this year. 

In September 2014, the DEPV Price Index in Germany was at EUR 248.93/t (September 2013: EUR 

277.67/t), thus making it EUR 2 higher than the August 2014 level. This puts wood pellets' price 

advantage over heating oil at around 36 per cent as of September 2014. 

The third German National Forest Inventory, presenting its results in early October in Berlin, attested 

that German forests are in very good condition. German forests have more wood now than they 

have had for centuries. With a stock of wood comprising 336 cubic metres per hectare, Germany is 

near the top of the European table, behind only Austria and Switzerland. Within ten years, total 

stocks of wood have increased by seven per cent, taking the figure to around 3.7 billion cubic 

metres. This means that there is more wood in Germany's forests than in any other country in the 

European Union. At the same time, the use of wood as a raw material has recorded further growth. 

Robust demand led to continuous rises in the price of wood.The markets in Italy and France 

continue to record dynamic growth. Pellet consumption in France will climb to 1.1 m. tonnes by year-

end, according to the current forecasts by the French trade association for the industry (2013: 

around 900,000). In particular, the market drivers are the large price advantage afforded by wood 

pellets in these countries, compared to traditional energy sources.  
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In Italy, heating oil is 70% more expensive than it is in Germany and thus almost three times the 

price of wood pellets. In France, where a lot of heating is powered by electricity, pellets can effect a 

saving of more than two-thirds of the heating costs (see also consumer prices for European core 

markets under "Market drivers"). 

 

 

 

In Italy, the national biomass association – including the commercial and industrial market in its 

calculations – has recently adjusted annual pellet-consumption figures upwards. By year-end, 

consumption of around 3.3 m. tonnes is expected (previous forecast: 2.7 m. tonnes). In the coming 

years, an annual growth of 200,000 to 300,000 tonnes is expected, due to sustained strong 

demand for pellet-fuelled stoves. 

In Austria, because the last winter was mild, the expectation is a pellet-consumption level around 

130,000 tonnes below that of last year. New installations can only partly compensate for this. 

Another contributory factor is that the Austrian market for pellet boilers has currently lost some of 

its dynamism. Accordingly, proPellets Austria calculates that by year-end market-growth will 

comprise around 5 per cent (2013: 11%). 
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According to latest reports, manufacturers of pellet-fuelled stoves are addressing issues such as 

autarky in electricity supply, optimisation of the flame's visual appearance in favour of use of billet-

wood, and also reduction of the nominal heat output. Pellet-boiler manufacturers are concerning 

themselves with achieving further emission-reductions, among other topics.  

Further developments and new-product presentations – both from stove manufacturers and boiler 

manufacturers – can be expected at the industry's trade fairs early in 2015. 

Market development – pellet boilers. With almost 350,000 pellet-fuelled heating systems, Germany 

is one of the largest heating markets for wood pellets as an energy source. This process is currently 

also being spurred on by new legislative regulations, among other developments. On 1.1.2015 the 

second stage of Germany's Federal Immission Control Act (BImSchV) comes into force, setting even 

stricter limits.  

This act requires old heating systems, fireplaces and stoves to be replaced over the short-term to 

medium-term. Modern pellet-based heating systems already comply with these maximum threshold 

values.  

It is appropriate to assume that this will lead to a further boost in demand for pellet-fired heating 

systems. Likewise, on 1.1.2015 the mandatory replacement requirement comes into force for 30-

year-old heating systems, according to the Energy Saving Ordinance (EnEV). 

In parallel, Germany's Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA) has reported 

that the market-incentive programme aimed at promoting use of renewable energies as a heating 

source is to be put onto a lasting basis.  

Accordingly, EUR 255 m. were allocated to this in the 2015 budget, and a sum in the triple-digit 

millions is also being made available from the Special Energy and Climate Fund (EKF). Significantly 

more financial resources are expected to follow from the EKF in the years to come. 

The relevant Austrian trade association is of the view that the country's energy-efficiency act, 

adopted as law in this quarter, can have positive aspects for the Austrian pellet-boiler business. 

Accordingly, for new-build or refurbishment of Federal buildings, for instance, only highly-efficient 

and alternative energy systems are permitted to be used. The setting-up of new oil-based heating 

facilities can only be offset as an energy-efficiency measure up until 2018. The fuel trade has an 

obligation to prompt its customers to implement measures aimed at saving resources. Austria is 

particularly strongly affected by climate change. While the average temperature worldwide has gone 

up by around one degree Celsius since 1880, in Austria it has already become two degrees Celsius 

warmer in that period. Therefore, trade associations for relevant industries and also proponents of 

climate-protection are demanding that state authorities force the pace on the conversion to 

renewable energies.  

The trade association proPellets Austria is backing up this effort with its current examination of fuel 

prices in Austria. If the long-term development of costs of various fuels is compared, a clear picture 

emerges.  A mean value for 2009-2014 reveals that, in that period, wood pellets in Austria were 

45.6 per cent less expensive than extra-light heating oil. 
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In Italy, by far the largest market for pellet-fuelled stoves, more than 2 m. pellet-fuelled stoves will 

be in operation by the end of this year. In parallel, demand is also on the increase for biomass-

fuelled central-heating systems. Here the relevant Italian trade association expects more than 

21,000 new biomass-fuelled systems to come into use, about 75 per cent of them pellet-fuelled. 

In France, according to current estimates, the national trade association is reckoning that there will 

be a growth in the pellet-fuelled stove market, so that it reaches around 400,000 stoves by year-

end, comprising a 25 per cent increase.  

The DIY stores in France have contributed decisively to the development of the pellet-fuelled stove 

market. Pellet-fuelled stoves have been available in retail DIY stores ever since the product was 

introduced. This has done much to raise the awareness level of this renewable energy source in 

France. 

In Denmark, current forecasts take as their basis an increase in demand for wood pellets by around 

500,000 tonnes up to 2017, because of planned conversions of district-heating power-plants to the 

use of pellets/biomass, followed by a further 500,000 tonne increase by 2020.In the United 

Kingdom, the pellet-fuelled heating market is in an early development stage. Nevertheless, the 

indicators point to rapid market growth at present. The reason for this is the Renewable Heat 

Incentive, a subsidy programme by which consumers receive financial remuneration for heating 

produced on a renewable basis. Up to now, the UK Pellet Council reports 4,000 projects of this kind. 

Around 75 per cent of these are using pellets to produce heat. 

Market-drivers. Sustained high prices for fossil-based energy sources remain a crucial driver of the 

market for pellet-fuelled heating. Here is a comparison of end-consumer energy prices for heating 

oil, natural gas and electricity in European core markets. By way of comparison: the pellet price is 

currently at 5.04 EUR-cent per kWh, thus significantly below the prices for fossil-based energy 

sources in western Europe's core markets. 
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS NO BRASIL.. O setor vai se expandir nos próximos anos com 

as novas unidades industriais de produção de pellets em escala industrial.  A TANAC, de 

Montenegro, está investindo R$ 150 milhões na fábrica de pellets de madeira, no distrito industrial 

de Rio Grande. A nova unidade entrará em operação em fevereiro de 2016, com produção de 400 

mil toneladas/ano de pellets, absorvendo madeira produzida em cerca de 4 mil ha/ano. Serão 

geradas 40 vagas de trabalho diretas e outras 300 indiretas. Durante a construção, cerca de 500 

trabalhadores atuarão na obra. A Licença de Instalação já foi concedida pela Fepam. O projeto de 

pellets de madeira da Tanac é o maior da América Latina e será o primeiro instalado no Rio Grande 

do Sul.  No mesmo estado temos o importante projeto em desenvolvimento pela FINAGRO que 

pretende em produzir mais de 300 mil toneladas/ano de pellets em Pinheiro Machado e da 

unidade da TRANSBEMA em desenvolvimento para 100.000 toneladas/ano. Em Santa Catatina 

temos o projeto em desenvolvimento da BIOPELLETS PENHA que detém o interesse na produção de 

120 mil toneladas/ano de pellets de pinus e a unidade da EUROCORP ENERGIAS RENOVÁVEIS que 

teve a doação de uma área no Núcleo Industrial e Comercial de Otacílio Costa para a implantação 

da segunda maior unidade industrial de produção de pellets (300.000 mt/ano) em Santa Catarina.  

A BIOPELLETS BRASIL que detém uma das maiores unidades industriais de produção de pellets em 

funcionamento no Brasil. Aos novos empreendedores do setor como a BIOFOGO ENERGIA 

RENOVÁVEL com a unidade industrial em Ressaquinha/Minas Gerais, a TIBAGI PELLETS com a 

unidade industrial de produção de pellets em Tibagi/Paraná, a RESISUL FLORESTAL com a unidade 

de aproveitamento de resíduos de pinus para a produção de pellets em Itapeva/São Paulo, a 

CHAMAPE PELLETS com a unidade industrial em Valor do Ouro/Rio Grande do Sul e aos futuros 

projetos da FINAGRO no Rio Grande de Sul para a produção de mais de 300.000 mt/ano de pellets 

e da ARAUPEL que vai produzir pellets em Quedas do Iguaçú/Paraná. Não podemos deixar de 

parabenizar os dois nos projetos industriais de Biopellets com o uso da palha e bagaço da cana-de-

açucar em São Paulo (Jaú com a capacidade de 140.000 mt/ano) e no Rio de Janeiro com o uso 

da cana energia (quatro unidades com a capacidade de 400.000 mt/ano de biopellets). E 

ressaltamos as duas maiores unidades industriais de produção de pellets em funcionamento no 

Brasil, a BIOPELLETS BRASIL localizada na cidade de Lins em São Paulo e a TIMBER CREEK FARMS 

INDUSTRIAL na cidade de Pien Paraná, bem como as unidades de produção de menor porte como 

a BRBIOMASSA em Maringá Paraná, ECOXPELLETS em Bandeirantes Paraná, ECOPELL em São 

Paulo e a PIOMADE no Rio Grande do Sul.  
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MERCADO DE CONSUMO DE PELLETS NO BRASIL. Quem consome pellets no Brasil: usuários de 

fornos e aquecedores a lenha, gás e energia elétrica, como padarias, pizzarias, granjas, hotéis, 

motéis, hospitais e lavanderias. Em escala industriais as indústrias que utilizem os combustíveis 

fósseis: BPF, GLP ou gás natural ou ainda a biomassa na lenha, cavaco, pó de serra, briquete e 

carvão. 

Mercado Brasileiro Aquecimento Industrial. Uma das possibilidades do uso de pellets como fonte 

primária é a produção de calor. Como solução térmica, pode ter aplicações na indústria, comércio e 

ainda no setor residencial através da implementação de sistemas de caldeiras, fogões e 

recuperadores de calor. A substituição de sistemas convencionais de caldeiras que se baseiam no 

uso de combustíveis fósseis por sistemas de caldeiras que utilizam pellets, assume-se como uma 

solução viável e que apresenta resultados econômicos e ambientais bastante favoráveis a longo 

prazo. O sistema automatizado de pellets é capaz de substituir na totalidade os sistemas 

convencionais mais utilizados, ou funcionar como uma fonte de energia alternativa, dentro de 

indústrias e empresas do comércio. 

No setor residencial existe a possibilidade de implementar um sistema de caldeira a pellets capaz 

de suprir as necessidades de aquecimento (aquecimento central + aquecimento de AQS), ou de 

simplesmente substituir a convencional lareira por um fogão a pellets de tecnologia mais avançada 

e que valoriza o conceito estético. Quando são concebidos sistemas de aquecimento baseados em 

pellets, os principais entraves surgem relacionados, na maior parte, com o fornecimento deste 

combustível e na necessidade de espaço para implementar esta solução. Um sistema de 

aquecimento a pellets necessita de espaço para a caldeira, para o armazenamento e entrega do 

combustível. O espaço disponível deverá ser adequado à dimensão da instalação, já que um 

espaço reduzido poderá inviabilizar um correto funcionamento deste tipo de sistema. 

É igualmente vantajoso que o sistema a implementar seja projetado numa fase inicial do próprio 

projeto do edifício onde vai ser instalado, de forma a adaptar o projeto ao sistema de aquecimento, 

sendo para isso muito importante que exista uma boa comunicação entre o arquiteto e o projetista 

da instalação a pellets.  

Estes sistemas tem aplicação na Indústria, no Comércio e no Setor Residencial. Os sistemas de 

caldeiras a pellets são sobretudo aplicados em grandes construções como Hospitais, Escolas e 

outros edifícios públicos.  

Diversas indústrias assim como os hotéis (aquecimento do edifício, piscina, área de spa, etc.) são 

também alvos de aplicação. Começa-se a denotar uma tendência para a substituição dos sistemas 

convencionais que usam como fonte os combustíveis fósseis. 

O aquecimento moderno com pellets é muito diferente do aquecimento tradicional de queima de 

lenha numa lareira. Ainda assim, só com o amadurecimento da tecnologia é que o mercado 

residencial se tornou mais receptivo à instalação deste tipo de sistema.  

Consumo de Pellets Brasil – Exemplo Rede Piscina Wet’n Wild. Muitos proprietários hotéis e resorts 

turísticos utilizam os combustíveis fósseis ou lenha para aquecimento de energia térmica.  
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Esses combustíveis são caros e instáveis nos preços, e geram uma série de problemas como a 

emissão de fumaça (CO ₂) e utilizam grandes áreas de armazenamento (lenha ou cavaco de 

madeira) e vários funcionários (recebimento da matéria-prima, controle de estoque e limpeza de 

caldeira). Tudo isto é evitado com o consumo de pellets, além de ser ecológico ele gera uma 

economia de 65% para as empresas. O maior exemplo de uso sustentável de pellets para o 

aquecimento térmico é o utilizado pela rede Wet´n Wild em São Paulo.  

A busca constante pelas melhores práticas sustentáveis está no DNA do Wet’n Wild. O parque 

aquático mais famoso do mundo dá um passo importante nesse sentido e inova ao utilizar o 

Queimador de Pellets de Madeira, considerada a melhor tecnologia ecológica, para aquecer 95% 

dos 7 milhões de litros de água usados para abastecer suas 23 atrações.  Biomassa reciclada feita 

de resíduos da indústria de madeira, como serragem, pó de serra e cavaco, os pellets e sua 

queima não alteram o meio ambiente. Ao contrário das fontes, como o petróleo e o carvão mineral - 

responsáveis por emitir quantidades enormes de gases prejudiciais ao meio ambiente, a 

combustão do pellet resulta em uma queima completa de energia renovável com emissão de 

carbono zero. Ou seja, a quantidade de gás carbônico (CO2) emitida não altera a composição 

média da atmosfera, o que não exige nenhum tipo de filtro ou lavador de fumaça.  Outra vantagem 

é referente à economia.  O pellet é mais vantajoso que os combustíveis de origem fóssil, seu preço 

final compete com o da lenha e outras formas de biomassa, como o briquete. Além disso, pode ser 

facilmente armazenado sem riscos de incêndio, pois não é inflamável, e requer pouquíssima mão 

de obra, já que o Queimador Pellets é totalmente automatizado.   Os benefícios do uso do pellet 

são muitos. Até mesmos as sobras de cinzas, após a queima, podem ser reutilizadas com a função 

de adubo. Países da Europa e Estados Unidos, considerados locais com as normas ambientais 

mais rigorosas do planeta, fazem uso de pellets há décadas.  Até a escolha do aquecimento por 

meio dos pellets, profissionais do Wet’n Wild estudaram todos os tipos de combustíveis existentes 

para chegar à forma mais ecológica e econômica existente.  “Estamos muito satisfeitos e nossos 

clientes também ficarão, pois poderão visitar o parque até em dias de temperatura baixa”, diz Alain 

Baldacci, presidente do parque. Com sistema de aquecimento via pellets, utilizado no período de 

baixa temperatura, a água de todo o parque poderá chegar a 32°C. 
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CONCLUSÕES DO ESTUDO DO EMBRAPA AGROENERGIA PELLETS E BRIQUETES. A expansão da 

produção de briquetes e péletes no Brasil tem sido motivada, principalmente, pelo crescimento do 

consumo do mercado de serviços e de alguns setores industriais, bem como pelo forte apelo 

ambiental que impulsiona a substituição de fontes tradicionais de energia por fontes renováveis. 

Os briquetes e péletes podem substituir e complementar outras fontes de energia como os 

derivados do petróleo, a lenha nativa ou plantada, o gás liquefeito do petróleo ou a eletricidade, 

contribuindo para a redução da disposição de resíduos no meio ambiente e da emissão dos gases 

de efeito estufa. 

  

 

Esses produtos apresentam vantagens frente a outras aplicações para as quais as matérias-primas 

poderiam ser utilizadas, por serem compactos e homogêneos, apresentarem facilidade de 

estocagem e elevado poder calorífico. 

 

Apesar destas vantagens, o mercado para esses produtos é bastante fragmentado e não existe 

uma organização setorial típica da indústria. A estrutura industrial, geralmente operando em uma 

faixa de 600 a 1000 tonelada/mês, não dispõe de mecanismos de preços estáveis e de escala de 

produção que possibilitem minimizar custos. Por outro lado, constatou-se, no levantamento 

realizado pela Embrapa Agroenergia, a concentração de empresas produtoras nas regiões Sul e 

Sudeste do Brasil, embora haja várias iniciativas de empresas buscando atuar nas regiões NE, N e 

CO (Pernambuco, Mato Grosso, Amazonas, Tocantins), aproveitando-se de resíduos locais para a 

produção. 
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As perspectivas para a consolidação e expansão do setor de briquetes e péletes no país englobam 

uma série de questões. Segundo Gentil (2008), há necessidade de políticas de apoio para 

aumentar a qualidade e a demanda por briquetes e péletes, notadamente no que se refere ao 

âmbito regulatório (definição de um marco legal para a produção e consumo, apoio à criação de 

associações de classe), tecnológico (estabelecimento de padrões de qualidade, modernização dos 

equipamentos existentes, criação de laboratórios), da comercialização dos produtos (expansão em 

novos mercados, diferenciação de produtos, consolidação de marcas e selos). 

 

 Também se fazem necessários programas de financiamento em condições favoráveis, a exemplo 

dos que estão sendo realizados para apoio ao biogás e à energia eólica. Além disso, o aumento da 

demanda interna e a expansão das exportações de briquetes e péletes somente podem ocorrer por 

meio da ampliação da capacidade produtiva das empresas. Uma das medidas necessária à 

promoção do setor é a realização de estudos que possibilitem estimar a quantidade de matéria-

prima disponível à produção de briquetes e péletes. Embora alguns resíduos agroindustriais 

possuam elevada disponibilidade, como o bagaço de cana-de-açúcar, a utilização dos mesmos na 

fabricação desses produtos depende grandemente da quantidade que atualmente vem sendo 

utilizada na cogeração de energia. 

 

Neste sentido, um mapeamento desta disponibilidade, considerando os usos alternativos 

atualmente dados aos resíduos, é relevante para incentivar a produção e viabilizar investimentos. 

Um esforço neste sentido foi realizado pela Embrapa Agroenergia neste trabalho, mas 

levantamentos mais aprofundados são necessários, por meio de sistemas de informações 

georreferenciadas e de estimativas sobre as aplicações atuais dos distintos resíduos. 

Indubitavelmente, este trabalho deve ser feito para cada segmento em particular, considerando as 

particularidades de cada região.  

Sabe-se que os resíduos florestais e a casca de arroz encontram mercados promissores na região 

Sul, ao passo que o bagaço de cana e a casca de coco constituem resíduos provenientes, em 

grande medida, das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Trata-se de localidades distintas quanto 

à disponibilidade de matéria-prima e aos problemas estruturais que afetam a oferta e a demanda 

dos produtos e, portanto, merecem um tratamento diferenciado quanto às respectivas 

necessidades e potencialidades. 

O setor de briquetes e péletes pode ocupar uma fatia mais expressiva na matriz energética 

brasileira. A aprovação da Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) constituiu-se em um instrumento em favor da redução de resíduos e rejeitos, eliminação e 

recuperação de lixões e medidas para incentivar e viabilizar a gestão de resíduos regionalizada no 

Brasil. Entretanto, como forma explícita de ampliar o uso de briquetes e péletes no país, são 

necessárias normas, leis e políticas de incentivos aos produtores e aos consumidores desses 

produtos. Entre elas destacam-se políticas de certificação e padronização dos produtos, a exemplo 

de alguns países desenvolvidos, como Suécia e Alemanha que possuem especificações técnicas e 

normas apropriadas à produção e comercialização de péletes. 
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O aumento do uso de energias renováveis oferece grandes oportunidades à produção de briquetes 

e péletes pelo atendimento a diversas aplicações. Péletes, por exemplo, têm demanda crescente 

em países europeus, mas os produtos nacionais não apresentam os requisitos técnicos 

necessários à realização de exportações. A escassez de laboratórios aptos a realizar análises que 

promovam níveis mais elevados de qualidade constitui obstáculo significativo à oferta desses 

recursos energéticos, principalmente para o mercado externo A instalação de novos laboratórios e 

incentivo aos laboratórios existentes à realização de ensaios (densidade aparente, teor de 

umidade, teor de cinzas, poder calorífico, composição química e outros) é uma medida premente 

para a ampliação da qualidade dos produtos e consolidação do setor. 

Ressalta-se também, a necessidade de iniciativas de apoio à demanda destes produtos, 

promovendo o desenvolvimento do mercado brasileiro de consumo de briquetes e péletes para 

aquecimento (mercado de serviços, como restaurantes, padarias, pizzarias, hotéis, clubes, 

condomínios, lavanderias, por exemplo) e o uso em caldeiras e fornos industriais para a geração de 

energia térmica. 

Na pesquisa realizada pela Embrapa Agroenergia, junto aos produtores de briquetes e péletes 

identificou-se que as empresas carecem de mão-de-obra especializada. Não existem cursos 

específicos de capacitação no país voltados à produção e à utilização de briquetes e péletes. As 

principais fontes de informação para os novos entrantes na indústria são, em grande medida, as 

empresas de máquinas e equipamentos, que repassam parcialmente o conhecimento do processo 

de operação das máquinas para os empreendedores. Certamente, esse tipo de informação é 

limitado, pois o processo de produção de briquetes e péletes em si requer um aprendizado prático 

e contínuo que não é repassado por esses fornecedores.  
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A criação de cursos de capacitação para o setor poderia ser promovida por instituições como o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), instituição que, tradicionalmente, se 

empenha no aperfeiçoamento de pessoas envolvidas com diferentes atividades industriais. As 

associações representantes das indústrias de biomassa poderiam apoiar tal iniciativa por meio da 

divulgação e promoção dos cursos específicos que forem criados. 

A inexistência de canais de distribuição das matérias-primas encarece significativamente o custo 

dos produtos finais. As dificuldades na coleta e comercialização de resíduos derivam da ausência 

de uma rede sólida de fornecedores dos mesmos. Para alguns resíduos agroindustriais, cuja 

aplicação se destina à própria unidade produtora, como a borra de café e o bagaço da cana-de-

açúcar, a logística da biomassa não constitui um entrave ao crescimento do setor, mas esse não é 

o caso de diversos resíduos agroflorestais, cuja coleta é feita em campo e a venda é realizada em 

lugares distantes da origem. 

Em termos de custos de produção, uma medida que tem efeitos na redução dos preços finais dos 

briquetes e que recentemente foi adotada pelo Estado do Mato Grosso, é a isenção de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Decreto nº 191 de 22 de março de 2011 

instituiu a redução em 100% da base de cálculo do ICMS no Mato Grosso, incidente nas saídas 

internas dos produtos derivados de lenha, resíduos de madeira e briquetes. O diferimento do ICMS 

ocorre nas operações com briquetes de qualquer espécie para utilização em processo de 

combustão. Trata-se de um instrumento eficaz para a redução dos custos das empresas de 

briquetes, a ser considerado nas políticas de governo estabelecidas em cada estado da Federação. 

Um instrumento importante para ampliar a oferta de biomassa no país e promover o aumento das 

fontes renováveis na matriz energética são os leilões realizados pelo Governo Federal para 

aquisição de energia elétrica. Entretanto, nos últimos leilões a biomassa tem concorrido, em 

igualdade de condições, com outras fontes de energia. A energia de biomassa, principalmente a de 

bagaço de cana, representa atualmente cerca de 5% da matriz energética brasileira, mas essa 

fonte vem perdendo espaço. Segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), em 2007 a 

biomassa representava 75% de participação nos leilões do governo.  

No ano passado, essa participação caiu para 4%. Esse problema ocorre porque os leilões oficiais 

refletem condições distorcidas de competitividade entre as distintas fontes alternativas, como a 

eólica e a própria biomassa. Nesse sentido, a existência de critérios e benefícios nos leilões que 

estimulem a contratação da energia gerada a partir da biomassa poderia promover a ampliação do 

uso de briquetes e péletes como fonte renovável de energia elétrica. 

Uma das reivindicações das empresas do setor é a realização de leilões regionais para dar vazão a 

um imenso potencial de biomassa que atualmente não vem sendo aproveitado. É importante 

ressaltar, que a Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e de Energia Renovável (ABIB) 

vem apoiando iniciativas nesta direção, dentre elas a busca por soluções e alternativas aos leilões 

de biomassa. 
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Por fim, as Resoluções Normativas nº 482 e nº 493 de 2012 publicadas pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) introduzem novas oportunidades para a utilização, em pequena e média 

escala de fontes alternativas de energia. A primeira Resolução citada estabeleceu condições gerais 

para o sistema de compensação de energia elétrica, ao passo que a segunda determinou as 

condições para o fornecimento de energia por meio do Microssistema Isolado de Geração e 

Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI) ou de Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica 

com Fonte Intermitente (SIGFI). 

O SIGFI permite que as distribuidoras usem a energia proveniente de pequenos geradores 

instalados nas próprias unidades consumidoras. A energia que não for utilizada pelo consumidor 

pode ser transferida para a rede da distribuidora local. Essa troca vale para geradores que utilizam 

fontes incentivadas de energia, como hídrica, solar, eólica e de biomassa, e inclui microgeração 

(até 100 quilowatts de potência) e minigeração (de 100 quilowatts a 1 megawatt). Assim, as 

unidades agroindustriais e de serviços que geraram energia elétrica utilizando péletes e briquetes 

poderão se beneficiar das citadas resoluções, gerando mais energia elétrica do que efetivamente 

consumirem e enviando o excedente para as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

recebendo créditos compensatórios no consumo da energia elétrica. 

A Embrapa Agroenergia, como instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tem devotado 

esforços significativos a estudos relacionados ao aproveitamento da biomassa como fonte de 

energia. Entende, portanto, que as recomendações ora apresentadas são importantes para a 

consolidação e crescimento da oferta e demanda por briquetes e péletes no Brasil e considera, 

ademais, que para efetivá-las são fundamentais a sensibilização e o compromisso dos diferentes 

órgãos e instituições governamentais envolvidos com o assunto, das próprias empresas e 

entidades do setor e da sociedade em geral. 
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CONCLUSÕES DO ESTUDO DE MERCADO WOODPELLETS APEX BRASIL.  Na década de 90, a União 

Europeia 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. Apesar disso, alguns países lograram desenvolver fontes energéticas 

alternativas, como no segmento de aquecimento de ambientes a partir da utilização de biomassa e 

também geotermal. 

 A Comissão Europeia em 2009, por meio das diretrizes 2009/28/EC, 406/2009/EC e 

2009/29/EC, estabeleceu uma nova meta de 20% para participação de energia renovável até 

2020, atualmente esse percentual é de 8,5%. A partir daqueles regulamentos, houve maior esforço 

político, econômico e tecnológico para o fim.  

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 Europeia, 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.  

Em relação à biomassa, a União Europeia 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. Recentemente, o Reino Unido, que tem uma histórica 

dependência do carvão, tem sido um exemplo na utilização de biomassa como gerador de 

eletricidade.  

Para finalizar, em relação ao comércio exterior foram analisados os SHs 440130 (Serragem, 

desperdícios e resíduos, de madeira), 440139 (outras serragens, desperdícios e resíduos, de 

madeira) e 440131 (pellets de madeira).  

A União Europeia é o maior mercado consumidor dos produtos de “wood pellet” e, de acordo com o 

Eurostat, 72% daquele material é utilizado para aquecimento doméstico, 16% para 

biocombustíveis e o restante para a geração de eletricidade. O alto consumo para uso doméstico 

atingiu valor superior a 8 milhões de toneladas em 2012 e a cada ano o aumento foi de um milhão. 

Desse total, 50% das madeiras pellet possuíam a certificação ENplus.  
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Esse certificado é administrado pela “European Pellet Council” e atualmente, segundo a própria 

entidade, há 117 plantas produtoras que juntas produzem 4 milhões de toneladas para o consumo 

de aquecimento nos lares europeus. Para possuir a certificação há 11 associações responsáveis 

pela classificação em países na Europa, Estados Unidos e Canadá. 

Em 2013, foram produzidas 13,5 milhões de toneladas de wood pellet. De 2008 a 2013 a 

produção europeia aumentou 12% em média a cada ano. Nesse mesmo período o consumo 

interno cresceu 11% ao ano, totalizando US$ 15,8 milhões em 2013. Pode-se afirmar que a 

produção do bloco atende 85% do total consumido e a expectativa é que a cada ano o consumo 

aumente, como já explicado anteriormente. 

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. É um mercado segmentado de acordo com a 

finalidade desse combustível: aquecimento ou pellet industrial. 

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 “wood 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. Por outro 

lado, o segmento industrial é abastecido por mercados extra bloco europeu, como é o caso do 

Reino Unido, que importa grandes quantidades dos Estados Unidos, visto que aquele país 

demanda quantidades altas para usar como combustíveis em suas indústrias e substituir o uso do 

carvão. A mesma realidade é observada para Suécia. 

Atentos a esse movimento comercial e também a crescente demanda, Estados Unidos, Canadá e 

Rússia possuem grandes investimentos anunciados para desenvolver indústrias e aumentar a 

capacidade de exportação. Nesse sentido há um fluxo de pesquisa para utilizar não somente 

madeira como principal matéria-prima mas também em novos materiais como o bagaço da cana 

de açúcar, restos de café e resíduos de indústrias intensivas em uso da madeira. 
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O Reino Unido é o maior consumidor de “wood pellet” da União Europeia, em 2013. Basicamente, 

seu uso é para a geração de energia elétrica, como o carvão é um combustível tradicionalmente 

utilizado naquele país pela sua força histórica e também matéria-prima disponível, o governo 

estimula o uso de “wood pellet” ao utilizar o ambiente regulatório para formular políticas de 

incentivo tanto por meio de subsídios quanto para criar mercado consumidor que explique o 

volume de investimento por parte dos empresários. No entanto, a prática do “co-firing” não exige 

grandes adaptações ao presente parque industrial inglês. 

O plano de subsidio governamental possui algumas vertentes, a mais importante é remunerar, por 

um valor superior, o excedente de energia que utiliza a biomassa como principal combustível. De 

um modo geral, a meta do Reino Unido será aumentar em até 10 pontos percentuais a 

participação de energia renovável, ou seja, há de ter aumento na demanda em 9% a cada ano para 

atingir a meta estabelecida até 2020, segundo previsões da organização Bioenergy Trade. 

O tradicional mercado inglês não é consumidor para o aquecimento de ambientes, o que equivale a 

menos de 1% no total consumido por esse segmento. Para desenvolvê-lo, o governo editou o plano 

“Renewable Heat Incentive”1 em 2011 com o principal objetivo de aumentar o uso de energia 

renovável em gerar calor para ambientes em até 12% até 2020. 

A produção do Reino Unido está localizada na Escócia e País de Gales: Forest Bio Products (Perth, 

Escócia), Clifford Jones Timber Group (cjtimber.com), Puffin Woods Pellets (www.puffinpellets.com) 

e Balcas (www.balcas.com) são exemplos de produtores no país. 

Em relação à Itália, como para a maioria dos membros europeus, as principais atualizações de 

políticas e as importantes mudanças no marco regulatório que afetam os setores de biomassa e 

pellets na Itália são derivadas da transposição e aplicação dos princípios da EC Renewable Energy 

Directive 28/2009. 

O alvo que a Itália pretende atingir para as energias renováveis no setor do aquecimento é de 

17,09% até 2020, como indicado no National Renewable Energy Action Plan. Este plano prevê 

ainda um papel predominante para a biomassa sólida no setor do aquecimento, com um aumento 

de 1,6 milhões Toe em 2010 para 5 milhões Toe em 2020, ano no qual a biomassa sólida deverá 

cobrir metade do RES (Share of Renewable Electricity) neste setor. 

Para atingir esta meta ambiciosa, uma série de medidas de apoio estão sendo postas em prática, 

não só para mobilizar fontes de biomassa adicionais, mas também para estimular a demanda de 

energia de biomassa no setor do aquecimento e promover a instalação de novas unidades de 

produção de biomassa. O atual sistema de medidas de apoio é centrado em três principais eixos: 

1) Certificados de eficiência energética (certificados brancos), que são mecanismos de mercado 

com o objetivo de promoção de projetos de poupança de energia na indústria, residencial, serviços 

e setores agrícolas; 

2) Isenção fiscal para poupar energia em edifícios, incentivos fiscais de 55% dos custos totais para 

a melhoria da eficiência energética nos edifícios e/ou instalação de painéis solares, caldeiras de 

biomassa e bombas de calor; 
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3) Quota obrigatória de RES para novos edifícios, que determina o mínimo de 50% do consumo 

para produção de água quente deve ser coberto por RES em novos edifícios. 

Um relatório publicado em 2011 pelo Energy Strategy Group of the Politecnico di Milano indica que 

o mercado de pellet stoves tem experimentado um crescimento constante de 10% ao ano desde 

2008. Há várias explicações para tal fenômeno, como a competitividade econômica das wood 

pellet contra outros combustíveis como o GLP e óleo de aquecimento; a disponibilidade de 

incentivos fiscais e subsídios, especialmente para as zonas rurais; e a presença de um setor 

maduro e dinâmico de fabricantes de pellet stoves, fornecendo uma ampla gama de soluções de 

nível de entrada para produtos de alto design. 

Nos anos de 2008 e 2009 a produção cumulativa de pellet italianos foi estimada em torno de 

800.000 toneladas, número maior do que aquele registrado em 2007, quando a produção foi 

estimada em cerca de 650-700 mil toneladas. Em 2010, entre 70 e 80 produtores estavam 

operando, a maioria deles declarando uma pequena capacidade de produção na faixa de 15.000-

20.000 toneladas por ano. Mais de 70% da produção está localizada nas regiões do Norte, devido 

à relativa abundância de matéria-prima e uma indústria de madeira mais desenvolvida nestas 

áreas. Vários fabricantes estão envolvidos na indústria da madeira (serrarias, fabricantes de 

móveis) como principal atividade, produzindo pellets apenas como atividade secundária, por causa 

do grande volume de serragem deixado pelas outras atividades. 

De acordo com estimativas da Italian Association of Wood Energy (AIEL), em 2009, mais de 22 

milhões de toneladas de biomassa, em várias formas, foram consumidos para fins energéticos, 

com um valor de mercado de quase 2,3 milhões euros. Cerca de 3-4 milhões de toneladas de 

biomassa, principalmente em forma de lascas de madeira, são consumidos por usinas de 

biomassa e centrais de aquecimento urbano. Em 2009, o consumo de pelotas atingiu mais 1,2 

milhões de toneladas e, em 2010, estimava-se um valor bem acima de 1,4 milhões de toneladas, 

confirmando, assim, a Itália como um dos maiores e dinâmicos mercados do mundo para pellets 

de alta qualidade. 

No país, a grande maioria das pelotas são utilizadas para o aquecimento de espaços, no setor 

residencial; estima-se que 90% é consumido em “fornos” e os restantes 10% são utilizados em 

“caldeiras”. O potencial de crescimento no mercado nacional ainda é bastante elevado, e encontra-

se na possibilidade de substituir os sistemas de aquecimento de madeira tradicionais antigas e 

ineficientes com “fogões e caldeiras” modernos. Na verdade, de acordo com estimativas recentes, 

ainda existem mais de 15 milhões de sistemas tradicionais (lareiras, fornos a lenha, caldeiras etc) 

operando na Itália, mas com baixa eficiência. 

A crescente demanda no mercado italiano não pode ser satisfeita pela produção nacional e uma 

grande parte do mercado é atualmente coberta por importações. A quantidade estimada de pellets 

importados em 2010 varia entre 680.000 toneladas (fonte: Instituto Politécnico de Milão) e 1.054 

milhões de toneladas (Fonte: Eurostat de 2011), o que representa uma quota de mercado entre 

48% e 72%, respectivamente. 
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As wood pellets são distribuídos aos consumidores finais através de três canais principais: a venda 

direta dos produtores, através de fornecedores de “fogões e caldeiras especiais” e venda por meio 

de atacadistas e varejistas. 

Uma vez que o único uso de wood pellets na Itália é para o aquecimento de espaço em unidades 

de pequena escala, a qualidade do produto tornou-se um parâmetro essencial de competitividade 

no mercado italiano. Como consequência disso, normas e certificação assumiram um papel 

importante na garantia e comunicação de qualidade aos consumidores finais. Até 2010, um dos 

sistemas de garantia de qualidade mais reconhecidos na Itália é o rótulo Pellet Gold. 

Desde 2009, a Câmara de Comércio de Milão mantém o controle e publica os preços de wood 

pellets e outros biocombustíveis sólidos. Os preços são atualizados a cada 4 meses e são 

baseados no preço de atacado de sacos de 15 kg de pellets de qualidade. Os preços mostram uma 

variabilidade sazonal, com preços mais elevados no inverno e mais baixos no verão e na primavera. 

Sobre os Países Baixos, o fator mais importante para a utilização da biomassa sólida para 

produção de energia elétrica por concessionárias na Holanda foi o apoio financeiro para a 

eletricidade gerada por biomassa, iniciada em 2002. Em junho de 2011, o governo holandês 

tornou clara a sua intenção de, eventualmente, impor cofiring de biomassa em todas as estações 

de energia movidas a carvão, e indicou que vai começar com as obrigações cofiring sobre os 

produtores de energia com possíveis obrigações também aos fornecedores. Os termos para esta 

medida ainda têm sido discutidos, mas a intenção é que seja imposto um valor em torno de 10% 

para os produtores. Outro fator que impulsionou o uso de biomassa sólida importada foi o preço do 

carvão, que atingiu mais de 4,5 €/GJ, em meados de 2008, mas recuou a cerca de 2 €/GJ no ano 

seguinte. Em 2010 e 2011 os preços do carvão oscilaram entre 100-135 € por tonne.In, enquanto 

que os preços da wood pellet flutuaram entre 6-8 €/GJ. 

Basicamente, não há grandes barreiras existem em relação ao comércio de pellets no país. Além 

do apoio financeiro de longo prazo nos últimos 8 anos, o quadro regulamentar geral apoiou o uso 

deste material no cofiring, havendo também a visão positiva, ou pelo menos neutra, do uso de 

wood pallets por parte das ONGs e outros atores da sociedade. 

A capacidade de produção de wood pallets holandês é pequeno, sendo composto por apenas duas 

usinas (Energia Pellets Moerdijk e Plo-Span Bio-energia) com uma capacidade combinada de 

aproximadamente 130 ktonne/ano, com uma utilização típica de 80-90%. Esta capacidade de 

produção tem sido constante nos últimos anos, e dada a disponibilidade limitada da principal 

matéria-prima (serragem da indústria de processamento de madeira), nenhum novo aumento da 

capacidade de produção doméstica é esperado para os próximos anos. 

Nos últimos anos, a quantidade de wood pallets tem vindo a aumentar, e já atingiu mais de 800 mil 

toneladas em 2009, e prevê-se que, em 2011, a Holanda poderá consumir mais que 1,5 milhões 

de toneladas deste material. 

Depois da Suécia, Alemanha e Itália, os Países Baixos são o quarto maior consumidor de wood 

pallets na Europa, com um consumo cada vez maior, que atingiu cerca de 1250 ktonne em 2009, 

sendo que quase 100% de toda a demanda é utilizada para cofiring em grande escala.  
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Por outro lado, há, basicamente, apenas uma quantidade insignificante de wood pallets usadas no 

setor residencial. Não existem estatísticas oficiais, mas o consumo é provavelmente abaixo de 

10.000 toneladas por ano. Por isso quase não há demanda por materiais que atendam aos 

padrões de qualidade. 

Por isso, dada a grande demanda e a limitada oferta interna, mais de 90% de todos os 

aglomerados de madeira consumidos no país em 2009 foram importados. Os preços de para 

usinas holandeses oscilaram entre 112 € por tonelada em julho de 2008 para mais de 140 € por 

tonelada no início de 2009. O preço médio entre julho de 2007 e setembro de 2011 foi de 125,7 €, 

com um desvio padrão de 7,3 €. 

Nos últimos anos, a importação líquida de wood pallets tem mostrado uma clara tendência de 

crescimento, de cerca de 80 mil toneladas em 2003 para mais de 1,4 milhões de toneladas em 

2010. Como apontado anteriormente, a continuação deste crescimento vai depender do apoio de 

políticas futuras, principalmente de incentivos financeiros por parte do governo. No entanto, os 

contratos no âmbito do MEP‐scheme irão expirar o período 2012-2014, e se nenhum novo sistema 

de apoio governamental for repensado, é bastante provável que a quantidade de material 

importado para uso na Holanda diminua fortemente nos próximos anos. 

Ao considerar o grupo de SHs mencionados na Introdução, verifica-se que o volume de exportação 

mundial, em 2013, foi superior a US$ 2,6 bilhões (esse valor poderá ser ainda maior devido ao não 

fechamento dos dados de alguns países) e ainda apresentou crescimento médio anual de 13,4% 

de 2007 a 2013. Para ilustrar esse crescimento foi elaborado o Gráfico 8 com os três principais 

exportadores mundiais de pellets de madeira: União Europeia, América do Norte e outros países da 

Europa. 

Ao analisar as exportações da União Europeia verifica-se que Alemanha, Letônia, Áustria e Portugal 

são os principais players naquele bloco. Fora do bloco, percebe-se que Rússia, Ucrânia e Bósnia-

Herzegóvina são os principais exportadores mundiais. Ao analisar as exportações totais da América 

do Norte, destacam-se Canadá e Estados Unidos, maior exportador mundial. 

Dos países da União Europeia, Romênia, Portugal, Letônia, Alemanha, Estônia e Áustria foram os 

que mais contribuíram para o crescimento das exportações de pellets. Por outro lado, França, 

Irlanda, Reino Unido e Finlândia são grandes importadores e por isso contribuíram negativamente 

para a taxa de crescimento do bloco. 

A América do Sul não se figura entre os principais exportadores de pellets, registrando somente 

US$ 3 milhões em exportações em 2013 e crescimento de 4,4% nos últimos 5 anos. O principal 

exportador é a Argentina, com quase 65% do total exportado pela região. O Brasil possui valor de 

exportação irregular ao longo dos anos, porém crescente de 33,6% nos últimos 5 anos e está 

posicionado em quarto lugar, atrás de Argentina, Chile e Uruguai. Ao considerar essa região, Brasil 

e Uruguai se destacam por contribuírem significativamente para o aumento das exportações da 

América do Sul, situação contrária à do Chile, que é um grande importador do produto. 

De modo geral, países desenvolvidos e com mercado doméstico já adaptado a utilização do 

produto, são os principais players desse mercado de pellets.  
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Ele é dominado pelos países da União Europeia e da América do Norte, que já possuem 

associações de produtores a longo período de anos, devido em grande parte a forte disponibilidade 

de matéria-prima e tradição nesse tipo de produção. No entanto, ao verificar as metas do bloco 

europeu em utilizar energia renovável, poderá haver um maior incremento na demanda por esse 

tipo de produto. 

Considerando o ano de 2013, dentro do grupo da União Europeia, o Reino Unido, Itália, Dinamarca, 

Bélgica e Alemanha são os 5 principais importadores do bloco, e juntos representam 84% do total 

importado. Países como Reino Unido, Itália, Dinamarca, Áustria e Suécia foram os que mais 

contribuíram para o crescimento dessas importações. Portugal, Luxemburgo, Croácia, Hungria e 

Países Baixos, por outro lado, foram os que contribuíram negativamente para a importação 

europeia. Em outras palavras, direcionaram para baixo a taxa média de crescimento das 

importações. Essa conclusão deve-se ao fato de serem grandes exportadores do produto. 

De um modo geral, as importações mundiais estão concentradas majoritariamente nos países 

europeus devido em grande parte ao mercado consumidor em plena expansão, seja para o 

aquecimento doméstico ou para o uso pela indústria. Outra característica é o grau de 

desenvolvimento econômico e tecnológico que poderá ser um motivador ao consumo do grupo de 

produtos de pellets com apelo sustentável e ecológico. Em conclusão, pode-se afirmar que o 

volume de vendas no mercado internacional deverá ser cada vez maior considerando as metas 

europeias. 

A Alemanha, contrariamente aos Estados Unidos, possui fornecedores diversificados, sendo o 

principal a Polônia, com apenas 15% de participação e taxa média de crescimento superior a 20%. 

Além de o país ser grande importador é também o maior exportador da União Europeia, ou seja, é 

um país com vocação de intermediador das vendas; 80% do total importado pela Alemanha é 

originado dos países da União Europeia: Polônia, Países Baixos, Dinamarca, República Tcheca e 

Bélgica (além de outros). Estados Unidos, Ucrânia, Bielorrússia, Rússia e Suíça são os principais 

fornecedores que estão de fora do bloco europeu. Ao comparar valores das importações da 

Alemanha com origem intra-bloco e extra-bloco percebe-se que há dinamismos diferentes: queda 

no crescimento médio de 67% para o intra-bloco e crescimento médio anual de 40% para Extra-

bloco. A tabela abaixo lista importadores alemães dos produtos analisados, segundo Kompass. 

Com o intuito de sintetizar a origem dos fornecedores dos principais importadores mundiais há o 

gráfico abaixo com a participação por continente. A observação do gráfico abaixo demostra que o 

Reino Unido, o maior importador do mundo, não segue a tendência europeia. Em outras palavras, 

seu principal fornecedor não é intra-bloco e sim da América do Norte. Já os outros importadores 

europeus tendem a ter mais de 50% das suas importações originárias de dentro do bloco. 

Como pode ser observado, a América do Sul não possui papel de destaque na pauta de importação 

dos países analisados. A Itália, dentre os 10 principais importadores, é o único país com 0,6% de 

suas importações originárias da América do Sul: Argentina, Chile e Brasil. 

Sobre o panorama comercial da região da América do Sul, , com a relação de 2007 a 2013 das 

exportações e importações agregadas por destino e origem, conforme pode ser observado.  
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A grosso modo, a União Europeia (em especial a Itália) ao longo do período analisado é o principal 

destino das exportações, com uma média de 66%, seguido pelos próprios países da América do Sul 

(Brasil, Equador e Paraguai). Em 2013, o Sudeste Asiático (Índia) participou com um volume 

significativo de US$ 238 mil o que representou 8% do total exportado. 

De 2007 a 2011 as exportações da região eram crescentes à taxa média anual de 20%. Em 2012, 

auge da crise econômica, as exportações da região caíram 25% e no ano seguinte aumentou em 

13% - valor ainda inferior ao ano de 2011 antes da crise. 

Em resumo, a Itália, Brasil e Índia são os principais destinos das exportações da América do Sul. As 

exportações foram afetadas com a crise internacional, auge no ano de 2012, e ainda há reflexos 

nas exportações no ano de 2013. A partir dessas informações seguem algumas empresas 

importadoras italianas e indianas, que registraram seus dados na base de dados do Kompass. 

A partir da tabela acima, observa-se que Argentina e Uruguai são os únicos países essencialmente 

exportadores, pois a balança comercial é superavitária. O Brasil possui o maior déficit da balança 

comercial dentre os países analisados. De forma geral, os únicos países que aproveitam a 

tendência de crescimento do comércio internacional são a Argentina e o Uruguai pelo alto valor 

exportado e também pelo crescimento de suas exportações. O Brasil ainda registra valores baixos, 

mas há espaço para aumento e desenvolvimento. 

Dessa forma, a tabela abaixo ilustra a pauta de exportação do Brasil de 2007 a 2013. Como pode 

ser observado, as exportações aos países não são constantes, pois em alguns anos não há mais 

registros dos valores exportados. O motivo não pode ser designado para questão tarifária, pois a 

tarifa da Nação mais Favorecida (NMF) é zero, ou seja, são produtos livres de um ponto de vista 

tarifário em relação ao bloco europeu. Outra questão é que as exportações do Brasil se dão 

essencialmente de caráter residual. 

A Itália é um grande importador de pellets do Brasil, o motivo é que o consumo naquele país é de 

pellets originados da madeira (pinus), o qual o Brasil possui essa oferta exportadora. 

Como já mencionado, o Brasil é um importador de wood pellets e há um crescimento médio anual 

de 24% (2007 a 2013) e ao final de 2013 resultou em valor superior a US$ 909,6 mil. A principal 

origem é a Argentina, com participação de 49% e crescimento médio anual de 35% no mesmo 

período anterior, ou seja, é uma taxa quase 10 pontos percentuais superior à média de importação 

do Brasil. Por outro lado países antes com altos valores exportados ao Brasil ao longo dos anos 

diminuíram o ritmo como é o caso do Paraguai, Chile e Estados Unidos. 

Para finalizar, é possível inferir, que dada a balança comercial brasileira deficitária de pellets, caso 

o Brasil queira se configurar entre os principais fornecedores da América do Sul, deverá haver 

maior fomento da produção nacional visando a melhoria da competitividade das empresas e 

também a oferta exportadora, já que o País possui vasto potencial devido à alta disponibilidade de 

matéria-prima. Ao considerar o mercado europeu como de difícil acesso, é oportuno mencionar que 

o Brasil já tem exportações àquele mercado, não configurando assim uma barreira. 
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PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE PELLETS  E A INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, 

FLORESTAIS E AGROINDUSTRIAIS E URBANO EM PORTUGAL   

Profa. Catarina Pereira Nobre Mestre em Energia e Bioenergia Faculdade de Ciências e Tecnologia 

e a Universidade Nova de Lisboa (mantido linguagem original) 

PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICA DOS RESÍDUOS DE BIOMASSA.  

PRINCIPAIS COMPONENTES DA BIOMASSA. Os principais componentes da biomassa incluem a 

celulose, hemiceluloses, lenhina, lípidos, proteínas, açúcares simples, amido, água, 

hidrocarbonetos e cinzas. A composição da biomassa depende da planta que lhe deu origem, 

nomeadamente: da espécie, da parte da planta considerada, do processo e condições de 

crescimento da planta, da utilização de fertilizantes e pesticidas, das condições de colheita, 

transporte, armazenamento e da mistura de diferentes tipos de biomassa (Jenkins et al., 1998; 

Vassilev et al., 2010). 

A celulose, as hemiceluloses e a lenhina são os componentes maioritários da biomassa. A celulose 

é um polissacarídeo linear, constituído por monómeros de glicose, ligados através de ligações 

glicosídicas (1-4), que a tornam uma estrutura muito difícil de quebrar por hidrólise. As 

hemiceluloses são polissacarídeos de composição variável contendo unidades de 

monossacarídeos de 5 e 6 carbonos. Finalmente, a lenhina é um polímero irregular de unidades de 

fenilpropano, que desempenha um papel decisivo na rigidez da biomassa, tornando-a difícil de 

degradar (Jenkins et al., 1998). Como consequência desta composição química, a biomassa terá 

como elementos mais abundantes o carbono, o oxigénio e o hidrogénio, apresentando uma 

concentração de oxigénio bastante superior aos combustíveis fósseis. 

Nos últimos anos surgiram diversos estudos relativos à caracterização química e física da 

biomassa, no entanto, o número de fontes de biomassa é elevado e esta matéria-prima é 

extremamente heterogénea, pelo que foram criados métodos normalizados para a determinação 

das suas propriedades físico-químicas. Como outros combustíveis, a biomassa, mais 

especificamente, os biocombustíveis sólidos, necessitam de métodos padronizados de análise que 

conduzam a avaliações precisas e consistentes das suas propriedades combustíveis. Na Tabela  

encontram-se os métodos utilizados para avaliar as propriedades de biocombustíveis sólidos, 

desenvolvidos pelo comité técnico CEN/TC 335, com o intuito de serem utilizados por todos os 

países da UE. 

As propriedades combustíveis da biomassa têm influência directa na escolha da tecnologia de 

conversão energética, devido à especificidade de cada processo em termos de matéria seca, 

tamanho, forma e consistência (McKendry, 2002). 

Para processos de conversão energética como a combustão, as características químicas relevantes 

são dadas pela análise aproximada (percentagens mássicas de humidade (M), matéria volátil (MV), 

carbono fixo (CF) e cinzas (A)), análise elementar (percentagens mássicas de carbono (C), azoto (N), 

hidrogénio (H), enxofre (S) e oxigénio (O) em base seca), pelo poder calorífico superior (PCS) e pela 

composição mineral das cinzas e o seu ponto de fusão (García et al., 2012; Khan et al., 2009). 
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Referência  Título da norma  

BS EN 14774:2009  Biocombustíveis sólidos - Determinação do teor de unidade - 

Partes1,2,3  

BS EN 14775:2009  Biocombustíveis sólidos - Determinação do teor de cinzas.  

BS EN 14961-1:2010  Biocombustíveis sólidos - Especificações e classes dos 

combustíveis - Parte 1: Requisitos.  

BS EN 15103:2009  Biocombustíveis sólidos - Determinação da densidade aparente.  

BS EN 15148:2009  Biocombustíveis sólidos - Determinação do teor de matéria volátil.  

BS EN 15210-1:2009  Biocombustíveis sólidos - Determinação da durabilidade mecânica 

de pellets e briquetes- Parte 1:Pellets.  

CEN/TS 14588:2004  Biocombustíveis sólidos - Terminologia, definições e descrições.  

CEN/TS 15104:2005  Biocombustíveis sólidos - Determinação do teor total de carbono, 

hidrogênio e azoto - Métodos instrumentais.  

CEN/TS 15150:2005  Biocombustíveis sólidos - Métodos para a determinação da 

densidade de partícula.  

CEN/TS 15289:2006  Biocombustíveis sólidos - Determinação do teor total de cloro e 

enxofre.  

CEN/TS 15290:2006  Biocombustíveis sólidos - Determinação de elementos majoritários.  

CEN/TS 15296:2006  Biocombustíveis sólidos - Cálculo de análises em diferentes bases.  

CEN/TS 15297:2006  Cálculo para diferentes bases - Determinação de elementos 

minoritários.  

CEN/TS 15370-1:2006  Cálculo para diferentes bases - Método para a determinação do 

comportamento de fusão das cinzas - Parte 1.  

 

Normas para a determinação das propriedades físicas e químicas de biocombustíveis sólidos, 

CEN/TS 335 (Adaptado de www.biomassenergycenter.org.uk). 

COMPOSIÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA BIOMASSA O teor de humidade é definido como a quantidade de 

água livre existente na matéria-prima e que pode apresentar-se sob duas formas: a humidade 

extrínseca e intrínseca. A humidade intrínseca é específica da biomassa, ao passo que a humidade 

extrínseca está relacionada com as condições climáticas (Vassilev et al., 2010). 

O poder calorífico da biomassa decresce com o aumento do seu teor de humidade e portanto 

valores elevados de humidade podem reduzir as temperaturas de combustão afectando a 

qualidade do processo. Níveis elevados de humidade requerem equipamentos de queima de 

maiores dimensões, o que está geralmente associado a um aumento das emissões e maiores 

dificuldades de manutenção. O teor de humidade elevado promove a actividade microbiana e 

portanto é um factor muito importante na avaliação da biodegradabilidade da biomassa 

(McKendry, 2002). Este parâmetro pode variar entre 10% para biomassas pré-secas e 50% para 

culturas frescas (Yang et al., 2005), diminuindo pela seguinte ordem de tipos de biomassa: 

madeira e biomassa lenhosa> herbáceas e ervas agrícolas> herbáceas e resíduos agrícolas> 

herbáceas e biomassa agrícola> biomassa contaminada> biomassa aquática (Vassilev et al., 

2010). 

Os compostos voláteis presentes na biomassa são hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos 

de baixo peso molecular e a sua água de hidratação. Estes compostos são libertados quando o 

combustível é aquecido a uma temperatura elevada.  



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 264 

Regra geral, a biomassa tem um teor de matéria volátil muito elevado, com valores compreendidos 

entre 48-86 % em base seca (Vargas-Moreno et al., 2012), dependendo do tipo de biomassa. 

Devido a este elevado teor de voláteis a biomassa é de fácil ignição, até a temperaturas 

relativamente baixas. A fracção volátil é rapidamente perdida pelo que a temperatura na caldeira e 

a disponibilidade de agente oxidante devem ser adequadas à sua oxidação completa e assegurar 

assim que os níveis de emissões poluentes se mantêm baixo (Khan et al., 2009; García et al., 

2012). A matéria volátil em diferentes tipos de biomassa decresce pela seguinte ordem: herbáceas 

e ervas agrícolas> madeira e biomassa lenhosa> herbáceas e biomassa agrícola> herbáceas e 

resíduos agrícolas> biomassa contaminada> biomassa aquática (Vassilev et al., 2010). 

As cinzas correspondem à fracção inorgânica do combustível. Este teor pode variar desde 1% (para 

madeira e biomassa lenhosa) até 40% (para biomassa herbáceas e resíduos agrícolas) em base 

seca (García et al., 2012). Apresentam-se na Tabela 2.2 os valores de teores de cinzas para 

diferentes biomassas e combustíveis fósseis. 

O teor de cinzas e a sua composição elementar afectam o comportamento da biomassa durante os 

processos de conversão energética. Durante a combustão, a formação e deposição de cinzas 

ocorre de acordo com dois processos distintos: o fouling que corresponde à formação de depósitos 

de cinzas em zonas de transferência de calor e o slagging que é a formação de depósitos a 

temperaturas elevadas, em zonas refratárias da caldeira e que se deve essencialmente à presença 

de cinzas silicatadas amolecidas ou fundidas. Para evitar estes fenómenos é necessário garantir 

que o ponto de fusão das cinzas é elevado, e em particular superior à temperatura máxima 

atingida no sistema de combustão, o que está directamente relacionado com a composição 

elementar das cinzas e as interacções entre os diferentes elementos formadores de cinzas. 

(Teixeira, 2012). 

De acordo com Vassilev et al. (2010), o teor de cinzas em diferentes tipos de biomassa decresce 

pela ordem seguinte: biomassa aquática> biomassa contaminada> herbáceas e biomassa 

agrícola> herbáceas e resíduos agrícolas> herbáceas e ervas agrícolas> madeira e biomassa 

lenhosa. 

A percentagem de carbono fixo representa a massa que resta após libertação dos compostos 

voláteis excluindo cinzas e humidade (García et al., 2012). Devido ao elevado teor de voláteis na 

biomassa, por comparação com o existente no carvão, o teor de carbono fixo da biomassa é 

geralmente mais reduzido variando na gama de 7% a 20% em base seca (Yang et al., 2005). Assim 

na designação de biomassa incluem-se materiais diversos com teores de carbono fixo bastante 

diferentes entre si e que diminuem na seguinte ordem: resíduos agrícolas com elevado teor de 

lenhina> madeira e biomassa lenhosa> herbáceas e ervas agrícolas> biomassa aquática> 

biomassa contaminada (Vassilev et al., 2010). 

 

Análise aproximada de alguns tipos de biomassa (Adaptado de Vassilev et al., 2010). 
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Biomassa Análise aproximada (% m/m) cr 

                                          MV                     CF             M A 

Casca de eucalipto 68,7 15,1 12,0 4,2 

Podas de pinheiro 43,3 7,9 47,4 1,4 

Arundo donax L. 46,5 9,5 42,0 2,0 

Casca de arroz 59,4 14,4 7,6 18,6 

Bagaço de azeitona 73,7 17,4 6,8 2,1 

Madeira de demolição 63,4 14,5 16,3 5,8 

Resíduos de mobílias 72,9 11,8 12,1 3,2 

Turfa 57,8 24,3 14,6 3,3 

Carvão 30,8 43,9 5,5 3,3 

Carvão betuminoso 29,1 52,6 3,1 15,2 

 

COMPOSIÇÃO ELEMENTAR. . A composição elementar da biomassa é complexa, compreendendo 

seis componentes maioritários na fracção orgânica (C, H, N, S, Cl e O) e dez elementos na fracção 

inorgânica (Si, Al, Ti, Fe, Ca, Mg, Na, K, S e P) e ainda alguns metais pesados presentes em 

concentrações vestigiais (Cr, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg, As, e Ni). Os elementos da fracção orgânica têm 

uma influência decisiva no poder calorífico da biomassa, até pela sua concentração maioritária 

enquanto a fracção inorgânica é determinante na composição e propriedades das cinzas. (Vargas-

Montero et al., 2012). 

As percentagens de N, S e Cl fornecem informação acerca do impacto da utilização do combustível, 

nomeadamente as suas potenciais emissões gasosas, enquanto as concentrações de C, H e O 

permitem a determinação teórica do PCS e da razão ar/combustível em sistemas de conversão 

térmica (Vargas-Montero et al., 2012). Devido à sua estrutura, a biomassa é muito mais oxigenada 

que os combustíveis fósseis. O teor de oxigénio na biomassa é tipicamente de 30 % m/m a 45 % 

m/m do seu peso seco (Jenkins et al., 1998). 

O principal constituinte da biomassa é o carbono, com um teor que varia de 30 % m/m a 60 % 

m/m da matéria seca dependendo do teor de cinzas. A concentração de C está positivamente 

relacionada com o PCS, explicando porque é que a biomassa lenhosa possui um PCS mais elevado 

que a biomassa herbácea (Vargas-Montero et al., 2012). 

O hidrogénio é o 3º maior componente da biomassa presente em concentrações de 5 % m/m a 6 % 

m/m da matéria seca (Tabela 2.3). O H também está relacionado com o PCS, no sentido em que 

quanto maior for a razão H+C/O de um biocombustível, maior será o seu poder calorífico (Jenkins 

et al., 1998; Vargas-Montero et al., 2012). Teores elevados de H são característicos de casca de 

pinheiro, algodão, CDRs e cascas de frutos secos (Vassilev et al., 2010). 

O azoto, o enxofre e o cloro são componentes típicos da biomassa, mas estão geralmente 

presentes em quantidades inferiores a 1% m/m. O enxofre e o cloro podem estar envolvidos em 

algumas reacções de formação de cinzas, originando sulfatos e cloretos e conduzindo a slagging e 

fouling. O azoto é um macronutriente para as plantas, sendo muito importante na formação de 

emissões poluentes nomeadamente os óxidos de azoto (Jenkins et al., 1998). 
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Análise elementar de alguns tipos de biomassa (Adaptado de Vassilev et al., 2010) 

 
Biomassa  Análise Elementar (% m/m)bs sc  

                                                   C                      O               H           N       S  

Casca de eucalipto  48,7  45,3  5,7  0,3  0,05  

Podas de pinheiro  51,9  41,3  6,3  0,5  0,01  

Arundo donax  48,7  44,5  6,1  0,6  0,13  

Casca de arroz  50,1  43,0  5,7  1,0  0,16  

Bagaço de azeitona  50,0  42,1  6,2  1,6  0,05  

Madeira de demolição  51,7  40,7  6,4  1,1  0,09  

Resíduos de mobílias  51,8  41,8  6,1  0,3  0,04  

Turfa  56,3  36,2  5,8  1,5  0,2  

Carvão  78,2  13,6  5,2  1,3  1,7  

Carvão betuminoso  83,1  9,5  5,0  1,3  1,1  

 

Poder calorífico. A utilização da biomassa como combustível para aplicações térmicas e eléctricas 

requer o conhecimento do seu poder calorífico. O poder calorífico reflecte o teor energético de um 

combustível, numa base seca, de forma padronizada e pode ser expresso como poder calorífico 

superior (PCS) ou poder calorífico inferior (PCI) (Vargas-Moreno et al., 2012; Khan et al., 2009).O 

PCS refere-se à totalidade do calor libertado pela combustão completa de uma determinada 

quantidade de combustível, levando à produção de vapor de água e à sua eventual condensação. O 

PCI tem em conta o calor latente da água presente nos combustíveis e formada durante a 

combustão; este parâmetro é calculado subtraindo o calor necessário para vaporizar a água 

contida nos produtos da combustão do calor libertado na oxidação do combustível (Vargas-Moreno 

et al., 2012). 

Geralmente o PCS da biomassa tem valores entre 14-23 MJ/kg (15-17 MJ/kg para resíduos 

agrícolas e 18-19 MJ/kg para materiais lenhosos). 

A determinação precisa do PCS é essencial para a estrutura de processos industriais, avaliar o 

rendimento energético de um combustível e para definir o preço da energia ao consumidor (Vargas-

Moreno et al., 2012). 

A presença de humidade no combustível tem um impacto negativo na combustão devido ao seu 

efeito de redução do poder calorífico. A reacção de combustão é exotérmica mas a evaporação da 

água é fortemente endotérmica. Uma combustão auto-suficiente tem como limite cerca de 6,5% de 

teor de humidade e acima deste limite não é libertada energia suficiente pela combustão para 

satisfazer as necessidades de evaporação e de produção de calor. Estas duas variáveis são 

portanto inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o teor de humidade de um 

combustível, menor será o poder calorífico. (Jenkins et al., 1998). 

Por outro lado, o PCS pode relacionar-se com o teor de carbono de forma positiva, sendo que por 

cada aumento de 1% no teor de carbono o PCS aumenta cerca de 0,39 MJ/kg (Jenkins et al., 

1998). 
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A determinação experimental do PCS da biomassa pode ser realizada através de uma bomba 

calorimétrica (que mede a mudança de entalpia entre os reagentes e os produtos), sendo um 

processo dispendioso que requer equipamento especializado. Uma forma aproximada e 

simplificada de estimar o PCS é através de correlações com a composição aproximada e elementar 

do biocombustível. Existem diversos modelos para a previsão do PCS utilizando a composição 

aproximada e elementar, informação estrutural (teores de celulose, hemiceluloses e lenhina) e 

parâmetros físicos (densidade, porosidade, friabilidade e área de superfície interna) da biomassa. 

No entanto, os diversos modelos publicados apresentam de uma exactidão limitada em grande 

parte devido à grande diversidade de biomassas existentes e ao facto de os modelos terem sido 

desenvolvidos inicialmente para combustíveis fósseis (Vargas-Moreno et al., 2012). 

A determinação do PCS do carvão recorrendo à análise elementar tem sido há muito alvo de 

estudo intensivo mas nas últimas décadas este interesse estendeu-se à biomassa. Todos os 

modelos que utilizam a análise elementar têm em conta o teor de C, visto que este tem um impacto 

directo no valor do PCS, sendo que em alguns modelos é a única variável utilizada. Outros modelos 

incluem os teores de H, O, N e S (Vargas-Moreno et al., 2012). A utilização de modelos com 

parâmetros da análise aproximada não tem sido tão explorada, talvez porque como não incluem a 

composição qualitativa da biomassa não permitem contabilizar a influência das razões O/C e H/C 

no poder calorífico; no entanto as determinações envolvidas da análise aproximada são ainda mais 

acessíveis que as da análise elementar e podem dar uma estimativa adequada do PCS sobretudo 

quando se pretendem comparar biomassas muito distintas a nível do teor de humidade e de 

cinzas. 

Regra geral e independentemente no tipo de modelo a utilizar, a correlação destes modelos 

teóricos com a medição efectiva do PCS depende fortemente do tipo de biomassa que está a ser 

analisada, podendo existir diferenças marcantes para a mesma biomassa utilizando modelos 

diferentes e diferenças também importantes entre o valor medido e o valor determinado através de 

correlações (Vargas-Moreno et al., 2012). 

EMISSÕES ASSOCIADAS À COMBUSTÃO. A combustão de biomassa permite utilizar uma parte da 

energia nela contida sob a forma de calor mas origina também produtos sólidos e gasosos que 

constituem diferentes tipos de emissões poluentes: CO, hidrocarbonetos, voláteis condensados, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, óxidos de azoto e óxidos de enxofre, gases ácidos como o 

ácido clorídrico (HCl) também podem ser emitidos, bem como chumbo (Pb) e outros metais 

pesados. 

Considerando os mecanismos de formação que lhes estão subjacentes, as emissões poluentes 

associadas a processos de combustão podem ser classificadas em duas categorias: emissões de 

poluentes resultantes da combustão incompleta e emissões inerentes a cada tipo de combustível 

(de acordo com a origem da biomassa) (Werther et al, 2000). Monóxido de carbono, compostos 

orgânicos voláteis e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são produtos da combustão 

incompleta. A produção destas espécies é controlada pela estequiometria e pela humidade do 

biocombustível (Jenkins et al., 1998) e ocorre devido à baixa temperatura de combustão, uma 

razão ar/combustível deficiente e a tempos de residência curtos na zona de temperaturas elevadas 

da câmara de combustão (Werther et al., 2000). 
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Tabela - Principais emissões de poluentes na combustão de biomassa (Adaptado de Werther et al., 

2000). 

 
Combustível  Emissões  

Todas as biomassas  CO, HC, voláteis condensados, 

hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, fuligem  

Todas as biomassas  Óxidos de azoto (NOx)  

Madeiras urbanas, palha, ervas, 

culturas energéticas  

HCl, SO2, KCl, K2SO4, NH4Cl  

Todas as biomassas  Matéria particulada  

Biomassas com metais pesados  Pb, Zn, Cd, Cu, Cr, Hg, etc.  

 

Os metais pesados podem estar presentes em concentrações elevadas em alguns combustíveis de 

madeira urbana e em CDRs (combustíveis derivados de resíduos), especialmente se tiver existido 

aglomeração ou pintura (Jenkins et al., 1998). 

A matéria particulada (PM) inclui fuligem, cinzas, fumos condensados, alcatrão e corresponde a 

partículas de carvão não completamente oxidadas. Estas partículas constituem núcleos de 

deposição das cinzas e do alcatrão pelo que podem conter quantidades significativas de metais 

pesados e de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos o que contribui para aumentar o seu impacte 

ambiental. As partículas com menos de 10 μm, representam um perigo acrescido, visto que são 

respiráveis e podem portanto acumular-se nos alvéolos pulmonares (Jenkins et al., 1998). 

As emissões de óxidos de azoto e de enxofre resultam da presença destes elementos no 

combustível utilizado. Como foi referido o principal componente dos óxidos de azoto é o NO e este 

composto, sob efeito da luz solar reage com os hidrocarbonetos voláteis presentes no ar 

atmosférico e leva à formação de ozono; este composto é irritante ao nível do sistema respiratório, 

representa um problema grave em ambientes urbanos, causando também problemas nas plantas. 

Os óxidos de enxofre também são agentes irritantes e podem ser transportados para as vias 

respiratórias em combinação com a matéria particulada. Tanto o azoto como o enxofre podem 

reagir com a água atmosférica dando origem a ácido nítrico e ácido sulfúrico, compostos 

causadores do fenómeno das chuvas ácidas (Jenkins et al., 1998). 

Outro tipo de emissões associadas à combustão são as emissões de produtos sólidos ou seja, as 

cinzas ou as escórias que restam após a oxidação da fracção orgânica da biomassa. Estes 

subprodutos sólidos podem constituir emissões poluentes se a biomassa estiver contaminada com 

compostos inorgânicos que incluam metais pesados ou podem ser constituídas por compostos 

inorgânicos não tóxicos que podem mesmo ser valorizados como fertilizantes ou reguladores da 

acidez de solos. 

COMPOSIÇÃO ELEMENTAR DAS CINZAS.  A composição das cinzas de biomassa depende de 

diversos factores, entre os quais se destacam o tipo de biomassa, o processo de combustão e o 

tipo de transporte e armazenamento (Vassilev et al., Parte 1, 2013). 
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Geralmente, os componentes das cinzas de biomassa são silicatos, óxidos hidróxidos, sulfatos, 

fosfatos, carbonatos, cloretos ou nitratos (Tabela 2.5). Os elementos presentes nas cinzas podem 

ser agrupados de acordo com as suas concentrações em maioritários (> 1,0%), minoritários (0,1-

1,0 %) e vestigiais (< 0,1 %). Os elementos maioritários (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si e Ti) e 

minoritários (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V, Zn) juntamente com o Cl e o S, são 

responsáveis por um dos principais problemas associados à combustão de biomassa: a formação 

de depósitos e os consequentes fenómenos de slagging e fouling, descritos anteriormente 

(Obernberger et al., 2006). 

Embora já tenham sido desenvolvidas diversas metodologias para prever a formação de depósitos 

(índices teóricos baseados na composição química ou nas temperaturas de fusibilidade das cinzas, 

índices baseados na composição química da biomassa, utilização de diagramas ternários que 

contenham os principais óxidos presentes nas cinzas ou avaliação empírica do teor de elementos 

identificados como problemáticos), não existem ainda ferramentas que forneçam resultados 

definitivos, dado que a formação de depósitos ou aglomeração, depende das características dos 

combustíveis mas também da tecnologia de combustão e de parâmetros operacionais como a 

razão ar/combustível e o fluxo de alimentação (Teixeira, 2012). 

Tabela  – Óxidos maioritários presentes nas cinzas (Adaptado de Vassilev et al., 2010). 

 
Biomassa  Composição química das cinzas (% m/m)  

SiO2  CaO  K2O  P2O5  AlO3  MgO  Fe2O3  Na2O  TiO2  

Casca de 

eucalipto  

10,04  57,74  9,29  2,35  3,10  10,91  1,12  1,86  0,12  

Podas de 

pinheiro  

7,76  44,10  23,32  5,73  2,75  11,33  1,25  0,42  0,17  

Arundo donax 

L.  

47,38  2,98  32,16  6,60  0,86  3,29  0,92  0,53  0,11  

Casca de 

arroz  

72,20  2,46  12,59  0,98  0,55  2,71  0,50  1,79  0,04  

Bagaço de 

azeitona  

32,70  14,50  4,30  2,50  8,40  4,20  6,30  26,20  0,30  

Madeira de 

demolição  

36,27  21,36  6,98  5,09  9,67  4,77  7,31  2,83  1,60  

Resíduos de 

mobílias  

57,17  13,78  3,74  0,50  12,14  3,25  5,59  2,34  0,50  

Turfa  37,53  9,97  1,12  2,75  20,14  2,14  13,83  0,10  0,31  

Carvão  54,06  6,57  1,60  0,50  23,18  1,83  6,85  0,82  1,05  

Carvão 

betuminoso  

56,14  4,90  1,61  0,22  24,82  1,55  6,68  0,77  1,15  

 

Os problemas causados pelas cinzas têm portanto origem nas reacções entre os seus elementos 

constituintes, em particular das suas concentrações relativas na biomassa e nas condições de 

combustão que vão influenciar a extensão destas reacções (Jenkins et al., 1998). 
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A formação de compostos resultantes da oxidação dos componentes minerais da biomassa não é 

por si só um problema, dado que os sistemas de combustão estão equipados com dispositivos de 

remoção das cinzas que operam em contínuo sem necessidade de parar o processo para realizar 

esta operação. No entanto a formação de cinzas torna-se problemática quando o combustível 

utilizado apresenta um teor de cinzas tão elevado que a velocidade de formação destes resíduos 

excede a capacidade de remoção do sistema de combustão o que resulta na necessidade de 

paragens ocasionais das caldeiras para remoção das cinzas acumuladas. Outra situação 

indesejável é como já foi referido a formação de componentes da cinza com ponto de fusão inferior 

à temperatura máxima atingida no interior da caldeira. Nesta situação a cinza funde nos pontos de 

temperatura muito elevada e solidifica nas zonas menos quentes da caldeira sob a forma de 

aglomerados rígidos que não são eliminados pelos dispositivos de remoção de cinzas e que 

obrigam também à interrupção da operação para remover estes depósitos do interior da caldeira 

(Khan et al., 2009; Vamvuka et al., 2008). 

Estas paragens de operação têm consequências económicas e operacionais que os utilizadores de 

sistemas de combustão pretendem evitar o mais possível pelo que a selecção de combustíveis que 

não suscitem estes problemas é uma preocupação constante e é razão para excluir alguns tipos de 

biomassa desta aplicação energética (Wang et al., 2012). Por norma, o Ca e o Mg aumentam o 

ponto de fusão das cinzas, ao passo que os metais alcalinos o diminuem, sendo que o K é a 

espécie alcalina dominante na maioria dos biocombustíveis sólidos (Jenkins et al., 1998). Cloretos 

e silicatos também podem diminuir a temperatura de fusão (Obernberger et al., 2006). Juntamente 

com o Cl e o S, o Na desempenha um papel importante nos mecanismos de corrosão do 

equipamento de combustão, bem como cloretos de metais pesados. O Cl é um elemento muito 

importante na formação de cinzas visto que facilita a mobilidade de muitos compostos inorgânicos, 

como o K. A formação de depósitos rígidos pode ser acelerada por misturas de metais alcalinos e 

metais pesados (Obernberger et al., 2006). 

Um elevador teor de cinzas e a variabilidade da sua composição química têm como principais 

consequências um decréscimo significativo no rendimento de combustão e no poder calorífico. Os 

depósitos causam resistência térmica que implica uma manutenção mais extensiva do 

equipamento de combustão (García et al., 2012). 

PROCESSOS DE DENSIFICAÇÃO DA BIOMASSA.  Os biocombustíveis sólidos (resíduos agrícolas e 

florestais, lamas de indústrias e ETARs após secagem, lenha) podem ser utilizados directamente no 

processo de combustão ou podem ser processados de forma a obter biocombustíveis com 

características melhoradas a nível material e energético (peletes e briquetes, por exemplo). 

Pode classificar-se como biocombustível sólido qualquer tipo de biomassa sólida que possa ser 

convertida em energia, por processos de conversão termoquímica (pirólise, gasificação e 

combustão). O conceito de densificação surge para colmatar alguns problemas inerentes à 

utilização de biomassa como fonte de combustível, nomeadamente a sua baixa densidade e 

elevado teor de água que limitam a viabilidade de algumas aplicações. De uma forma geral, para 

que uma aplicação energética de biomassa seja viável o seu conteúdo energético tem que ser 

substancialmente superior à energia gasta no seu transporte desde o local de produção até ao 

local de utilização. 
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A densificação da biomassa para utilização em combustão apresenta diversas vantagens (Stelte et 

al, 2011): Permite maiores períodos de armazenamento, visto a biomassa densificada ser menos 

susceptível à degradação biológica por possuir um menor teor de humidade; Provoca um aumento 

da densidade energética; Melhora o rendimento térmico elevado tornando o custo por unidade de 

energia mais baixo; Facilita o manuseamento e armazenagem da biomassa; Uniformiza as 

dimensões e reduz o teor de humidade o que favorece uma ignição rápida; Reduz a emissão de 

partículas por melhoramento da eficiência de combustão. 

A densificação da biomassa aumenta a sua homogeneidade e facilita o seu transporte e 

armazenamento. Os peletes apresentam uma elevada massa específica aparente assim como um 

conteúdo energético comparável com o do carvão permitindo uma combustão mais eficaz, e menor 

emissão de partículas do que a que ocorre na combustão de biomassa não densificada (Kanury, 

1994). 

TECNOLOGIA  E PROCESSO DE PELETIZAÇÃO.  O processo de produção de peletes consiste na 

trituração e compressão da de uma determinada massa de partículas, submetidas a uma 

determinada pressão e ao aquecimento resultante das forças de atrito; o processo pode ainda ser 

complementado pela utilização de aditivos e aquecimento suplementar. Tradicionalmente o fabrico 

de peletes tem como base a utilização de resíduos da indústria de processamento da madeira e 

daí a sua designação genérica de peletes de madeira. 

O processo de densificação envolve a utilização de uma matriz de aço (axial ou plana) com orifícios 

com diâmetros que podem ter de 3 a 15mm (de acordo com a norma BS EN 15149-3). No interior 

da matriz encontram-se rolos (cilindros) e um movimento de rotação destes rolos exerce uma 

pressão interna que vai forçar a biomassa no interior da matriz a sair pelos orifícios. No exterior da 

matriz encontram-se lâminas que irão cortar os peletes à saída dos orifícios, com um comprimento 

pré-definido de acordo com as medidas especificadas na norma (< 38 mm) (Loução, 2008). A 

densificação de biomassa para obtenção de peletes tem a sequência de operações:  
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O produto final deverá possuir características homogéneas nomeadamente, uma superfície externa 

lisa e resistente à abrasão, deve ser brilhante e sem fendas para evitar a formação de pó, para 

facilitar a sua embalagem, transporte e conservação (Loução, 2008). 

Recolha da biomassa e transporte. A matéria-prima é transportada para a fábrica por camiões e 

posteriormente um carregador frontal equipado com uma pá descarrega-a no silo ou deposita-a 

num armazém ou ao ar-livre (Alakangas et al., 2002). 

Preparação da fibra. A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material contaminante 

como pedras, vidro, metal e sujidade. Se a remoção deste tipo de contaminantes não for executada 

de maneira adequada, podem ocorrer falhas e avarias nos equipamentos, principalmente danos 

nos rolos de pressão. Além disso se o produto estiver contaminado, as cinzas produzidas na sua 

combustão aumentam consideravelmente (Alakangas et al., 2002). 

Pré-tratamentos. Secagem. A matéria-prima deve ser sujeita a secagem para diminuir o teor de 

humidade até um valor de cerca de 12% (m/m). Durante a peletização, a temperatura e a pressão 

sobem consideravelmente e o excesso de humidade pode causar problemas (Alakangas et al., 

2002): Pode ocorrer formação de excesso de vapor que pode provocar a desintegração dos peletes; 

Um baixo teor de humidade é desejável para garantir uma combustão eficiente; Se o teor em 

humidade for excessivamente baixo a superfície e os agentes ligantes dos peletes podem 

carbonizar durante a peletização, a transferência de calor torna-se inadequada e dificulta todo o 

processo. 

Moagem. Após a secagem, a matéria-prima é triturada, geralmente em moinhos de martelos que 

pulverizam a biomassa, diminuindo e homogeneizando a sua granulometria, de forma a obter 

peletes com uma densidade constante. Após esta fase, a matéria-prima chega à máquina 

peletizadora, através de um sistema de alimentação, que deverá funcionar de modo lento e firme 

para poder ultrapassar o forte atrito típico do material linho-celulósico (Alakangas et al., 2002). 

Adição de água: condicionamento com vapor ou explosão a vapor. A adição de água, na forma de 

vapor, cobre a superfície das partículas com uma fina camada de líquido, melhorando a 

capacidade de aglomeração. 

No caso da explosão a vapor, o vapor de água tem uma pressão superior à pressão atmosférica 

pelo que ocorre a saturação da biomassa com vapor de água e quando se dá a descompressão, a 

saída rápida do vapor de água provoca a desintegração parcial do substrato o que lhe confere uma 

maior compressibilidade. No geral, os pré-tratamentos com vapor de água ajudam à libertação de 

agentes ligantes presentes na biomassa (como o amido, as proteínas e a lenhina, um aglutinante 

natural das fibras de madeira) (Alakangas et al., 2002). 

Peletização. Antes do processo de prensagem a matéria-prima deve passar por um filtro que 

permite a separação das partículas de acordo com o tamanho. As partículas com dimensões 

maiores são reencaminhadas para a etapa de moagem e as que são aceitáveis prosseguem para a 

peletizadora (Alakangas et al., 2002). 

Existem vários tipos de máquinas peletizadoras, no entanto todos apresentam componentes 

comuns: 
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 Sistema de alimentação: consiste num parafuso sem fim que transporta de forma contínua a 

matéria-prima para a câmara de mistura; 

 Câmara de mistura: local onde a matéria-prima é combinada com aditivos, lubrificantes e 

aglutinantes. 

 Matriz e rolos de pressão: após a passagem pela câmara de mistura, a matéria é submetida a 

uma pressão mecânica através de rolos que se encontram dentro da matriz. 

 Máquina principal: podemos ter uma máquina peletizadora de matriz plana, na qual os rolos se 

encontram à superfície podendo existir entre 1 a 6 rolos e onde a alimentação é efectuada através 

da força da gravidade. Ou pode tratar-se de uma máquina peletizadora com matriz do tipo anel. 

Nesta caso se a máquina possuir um rolo a matéria entra no mesmo através da força da gravidade. 

No caso de dois ou três rolos de pressão (0 máximo de rolos existentes neste tipo de máquinas) a 

alimentação é efectuada através de movimento centrífugo sendo a matéria dirigida aos rolos. 

Os peletes são cortados através de um sistema de facas no exterior da matriz, caindo na bandeja 

de remoção (ou no chão), sendo recolhidos de seguida. 

Arrefecimento. É um passo muito importante na produção de peletes porque o vapor formado 

durante a densificação condensa e os agentes agregadores em particular a lenhina, solidificam 

contribuindo para a preservação da forma e propriedades mecânicas dos peletes. No final do 

processo são novamente recolhidas as partículas finas que escaparam à densificação, sendo 

reintroduzidas no início do processo (Alakangas et al., 2002). Após a produção dos peletes, estes 

podem ser embalados em sacos de pequena ou grande dimensão (big bags), distribuídos a granel 

para a indústria, setor do comércio ou ainda directamente ao consumidor. Para que a rede de 

distribuição e transporte dos peletes seja sustentável deve ter em conta a distância entre a 

unidade de produção e os locais de consumo uma vez que o consumo de combustível e as 

emissões de gases associadas ao transporte dos peletes aumentam com a distância (Alakangas). 

PRODUÇÃO DE PELLETS A NÍVEL NACIONAL, EUROPEU E MUNDIAL. A produção industrial de peletes 

teve início nos Estados Unidos da América durante a crise do petróleo nos anos 70 e nesse período 

estes biocombustíveis tornaram-se uma das alternativas à utilização de petróleo. No entanto, 

quando o preço do petróleo baixou, o consumo de peletes também baixou pois o seu preço deixou 

de ser tão competitivo. 

A utilização de peletes de madeira na Europa iniciou-se em países ricos em áreas florestais e 

produtores de madeira serrada, como a Suécia. A partir da década de 90, a produção de peletes 

aumentou de novo, uma vez que alguns países incentivaram o seu consumo, através de incentivos 

fiscais, como medida contra o aquecimento global e a dependência energética (Olsson et al, 2011). 

Na Áustria, Alemanha e Itália, os peletes são maioritariamente utilizados em aplicações 

residenciais, como caldeiras e fornos, enquanto na Bélgica e Holanda o consumo de peletes é 

dominante em centrais de larga escala, particularmente em co-combustão com carvão. Na Suécia 

o maior consumo de peletes ocorre a nível do aquecimento municipal e da cogeração, embora o 

consumo residencial tenha vindo progressivamente a aumentar (chegando a 40% do mercado 

total) (Olsson et al, 2011). 
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Hoje em dia a Europa é considerada o maior produtor e consumidor de peletes a nível mundial. Em 

2010, o consumo de peletes estimado foi superior a 9 milhões de toneladas, sendo a Suécia, 

Alemanha, Dinamarca, Áustria e Itália os maiores consumidores europeus. A Suécia foi o maior 

consumidor, com 2,2 milhões de toneladas consumidas, tendo que importar cerca de 400 mil 

toneladas. A Alemanha apresenta-se, em 2010, como o maior produtor com 1,75 milhões de 

toneladas de peletes produzidas e em toda a Europa existem mais de 450 empresas produtoras de 

peletes (PellCert Project, 2012). 

Os maiores exportadores de peletes são as repúblicas do Báltico, a Finlândia, a Rússia, a Polónia, o 

Canadá e os Estados Unidos da América. O Canadá estima que cerca de 60% da sua produção seja 

utilizada em centrais termoeléctricas europeias. A Rússia com os seus 880 milhões de hectares de 

floresta possui um enorme potencial produtivo de peletes (PellCert Project, 2012). 

A volatilidade e aumento do preço dos combustíveis fósseis irá eventualmente reforçar o consumo 

de peletes em países onde este combustível sólido ainda não se encontra bem divulgado. 

Desde 2005 foram instaladas em Portugal, capacidades significativas de produção de peletes. 

Centrais de produção de grandes dimensões foram comissionadas em 2008, aumentando a 

capacidade total para cerca de 400 000 toneladas (ANPEB, 2013). 

Durante o ano de 2012 foram produzidos, em Portugal, aproximadamente 690 000 toneladas de 

peletes. O consumo interno de peletes sofreu um aumento significativo de 41% em relação a 2011 

com 73 000 toneladas consumidas. A capacidade instalada em 2012, supondo uma produção 

contínua de 24 horas e 365 dias por ano é de 904 000 toneladas. Porém, com a introdução 

prevista de 3 a 5 novas unidades de produção durante o ano de 2013, com capacidade instalada 

estimada de 400 000 toneladas, Portugal terá capacidade para produzir até 1 240 000 t/ano 

(ANPEB, 2013). 

São gerados, em média, 40 postos de trabalho directos por cada 100 000 toneladas de peletes 

produzidos, perfazendo cerca de 300 postos de trabalho a nível nacional, um investimento total na 

ordem dos 105 milhões de euros e um volume de vendas anual a rondar os 100 milhões de euros. 

O consumo actual de peletes em Portugal representa 10% da produção nacional total. Devido ao 

clima temperado, as necessidades de aquecimento em Portugal são muito inferiores às 

necessidades nos países onde existe um mercado mais desenvolvido, como a Alemanha, Áustria, 

países escandinavos e consequentemente a procura é muito menor. A utilização deste 

biocombustível tem sido mínima, basicamente devido à falta de informação e familiarização 

relativamente às vantagens da sua utilização (ANPEB, 2013). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PELLETS. . De forma análoga a outros combustíveis disponíveis 

no mercado, os peletes também são abrangidos por requisitos mínimos para serem 

comercializados. Anteriormente na Europa eram poucos os países com normas específicas para os 

biocombustíveis sólidos. Apenas a Áustria, a Suécia e a Alemanha possuíam normas internas 

nesse sentido. 
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A inexistência de normas generalizadas para todos os países europeus produtores de peletes, 

constituía um constrangimento no mercado, devido à variabilidade das características dos peletes. 

Estes constrangimentos levaram à criação da primeira norma europeia de certificação de 

biocombustíveis sólidos, a BS EN 14961:2010 “Biocombustíveis sólidos. Especificações e classes 

do combustível”, tratando-se de uma norma multipartida, constituída por seis outras normas, na 

qual as partes 2 e 6 são específicas para peletes (Mendes, 2011). 

As propriedades básicas dos peletes como o teor de humidade, a densidade aparente e a 

durabilidade mecânica dependem tanto da composição da matéria-prima como do processo de 

peletização e os valores ideais para estas propriedades encontram-se descritos nesta norma. A BS 

EN 14961-1 inclui os padrões para uso geral de peletes de diferentes matérias-primas (ver Tabela 

2.7), a EN 14961-2 para peletes de madeira para uso não industrial e a EN 14962-6 para peletes 

de outros materiais que não madeira para uso não industrial. Por uso não industrial entende-se o 

uso em aplicações de pequenas dimensões, como por exemplo, o sector residencial, comercial e 

público (Alakangas, 2009). 

A EN 14961-2 divide ainda estes biocombustíveis em 3 categorias: os peletes de classe A1 são 

aqueles cuja matéria-prima é madeira virgem ou resíduos de madeira sem tratamento químico, 

pobres em cinzas, azoto e cloro. Os peletes com teor de cinzas, azoto e cloro ligeiramente 

superiores já correspondem à classe A2. Na classe B também é permitida a inclusão de produtos 

lenhosos com tratamento químico ou em fim de vida (reciclados), mas os valores limite para os 

metais pesados são bastante rigorosos (EPC, 2013). 

Assim sendo, existe uma diferença em termos de padrões de qualidade para utilização doméstica e 

para utilização industrial. Para uso no sector doméstico, os padrões de qualidade são 

consideravelmente mais restritos, isto porque, ao contrário dos equipamentos industriais, os 

equipamentos domésticos não possuem sistemas avançados de limpeza, controlo da combustão e 

tratamento de gases de exaustão e, por norma não são manuseados por profissionais (García-

Maraver et al, 2011). 

As dimensões dos peletes são um aspecto muito importante, visto que os sistemas de admissão 

das caldeiras são projectados e concebidos com base nos valores presentes nas normas, sendo 

que peletes com valores superiores aos normalizados podem causar problemas de alimentação 

(Mendes, 2011).  

O desenvolvimento de sistemas de aquecimento com alimentação automática da biomassa só foi 

possível graças à uniformização deste biocombustível, em termos de tamanho e forma 

(Obernberger et al., 2004). 

A densidade aparente de um sólido granulado refere-se à massa média desse sólido que ocupa um 

determinado volume total, incluindo os espaços vazios entre os granulados. Uma densidade 

aparente baixa tem um efeito negativo na densidade energética dos peletes e portanto afecta os 

seus custos de transporte e a sua capacidade de armazenamento. Este parâmetro é determinado 

através da relação entre o peso de uma amostra e o seu volume e varia entre 520-650 kg/m3 

(Mendes, 2011; Obernberger et al., 2004). 
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A durabilidade dos peletes define-se pela sua resistência à degradação mecânica resultante de 

choques ou abrasão durante os processos de manuseamento e transporte. Este parâmetro tem 

grande influência na formação de finos, pelo que peletes com baixa durabilidade têm tendência a 

gerar grandes quantidades de finos durante estas operações. Teores de finos elevados causam 

falhas nos sistemas de alimentação e contribuem para uma maior emissão de pó durante a 

combustão. O teor de humidade também interfere com a durabilidade, sendo recomendável que os 

peletes sejam armazenados em locais secos (Mendes, 2011; Obernberger et al., 2004). 

DIVERSIFICAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA NA PRODUÇÃO DE PELLETS.  Teoricamente, os peletes podem 

ser produzidos a partir de diversas matérias-primas, desde que se assegure a sua qualidade 

através das normas de controlo de qualidade e caracterização dos peletes estabelecidas e vigentes 

no país produtor. 

A maioria dos peletes produzidos mundialmente tem como base o pinho (Silva, 2011). Em Portugal 

existe já uma grande experiência na produção de peletes de madeira, especialmente no que toca a 

espécies indígenas, como diversos tipos de pinho (Pinus pinaster e Pinus pinea), eucalipto 

(Eucalyptus globulus) e choupo (Populus spp.), mas também no que toca à utilização de materiais 

não lenhosos como a esteva (Cistus ladanifer), a carqueja (Ulex europaeus), fetos (Pteridium 

aquilium) e silvado (Rubus ulmifolius) (Nunes et al, 2013). 

Além da biomassa florestal, os resíduos da indústria de processamento da madeira e os resíduos 

agrícolas e agroindustriais são também fontes de matéria-prima para a produção de peletes em 

Portugal (Monteiro et al., 2012). 

A crescente procura deste biocombustível e a consciencialização acerca dos efeitos positivos da 

utilização de biomassa enquanto combustível, tanto do ponto de vista económico como ambiental 

fazem com que exista uma necessidade de alargamento do espectro de matérias-primas utilizadas 

na produção de peletes. 

Existem inúmeros estudos acerca de diferentes biomassas utilizadas na formulação de peletes 

como por exemplo culturas energéticas de crescimento rápido (Mischantus giganteus) ou resíduos 

agrícolas (bagaço de azeitona ou outros resíduos da produção alimentar). 

Outra forma de diversificar as matérias-primas utilizadas na produção de peletes é a mistura de 

madeira com biomassas não lenhosas e resíduos (por exemplo, madeira de pinho misturada com 

podas, cascas de frutos secos ou carvão). 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são também uma fonte energética promissora a nível da 

peletização visto que mais de metade da composição dos RSU é atribuída a material orgânico. 

Estes resíduos incluem subprodutos diversos gerados a nível da sociedade e incluem materiais de 

embalagem, mobiliários, vestuário, garrafas, resíduos alimentares, papéis, baterias, entre outros. 

De acordo com as estimativas do Global Waste Management Market Report de 2007, a quantidade 

total de RSU a nível mundial chegou a 2,02 mil milhões de toneladas em 2006 e trata-se de um 

valor crescente directamente relacionado com as melhorias de qualidade de vida e aumento 

populacional (Zhou et al, 2013). 
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Seguidamente apresenta-se uma revisão bibliográfica no âmbito da diversificação de material 

utilizado na produção de peletes: 

Miranda e colaboradores estudaram a aplicabilidade dos subprodutos da produção do azeite, 

nomeadamente do bagaço de azeitona, na produção de peletes. Estes autores preparam peletes a 

partir de misturas de bagaço de azeitona seco e de biomassa de carvalho negral com incorporação 

de bagaço de azeitona de 0 %, 25 %, 50 %, 75 % e 100 % em massa e analisaram as 

características energéticas, propriedades de densificação e comportamento em combustão dos 

peletes produzidos. Estes peletes apresentaram teores de humidade entre 4,70 % e 6,86 % Quanto 

às propriedades físico-químicas e mecânicas verificou-se que a adição de bagaço de azeitona 

contribuiu para uma maior eficácia na compressão do pelete aumentando a sua densidade mas 

afectou negativamente a sua durabilidade mecânica. As dimensões dos peletes não variaram 

significativamente para nenhuma das amostras. 

Relativamente à combustão, as emissões aumentam com a incorporação de bagaço de azeitona, 

recomendando-se portanto que não se utilizem misturas com mais de 50% deste resíduo (Miranda 

et al., 2012).Nunes e colaboradores estudaram a produção de peletes a partir de resíduos da 

indústria da cortiça e demonstraram que os peletes de cortiça têm um poder calorífico elevado 

(20,64MJ/kg) quando comparados com peletes produzidos a partir de outras biomassas e um de 

teor de cinzas 3% bs. 

As propriedades da cortiça peletizada demonstraram que esta é adequada para aplicações 

energéticas, devido à sua homogeneidade, baixo teor de humidade (< 8%), elevada densidade 

(cerca de 750 kg/m3) e boa durabilidade (92,3-97,5 %), que permitem um melhor controlo do 

processo de combustão. Dada a presença de um teor elevado de suberina nos resíduos de cortiça, 

não existe a necessidade de adicionar ligantes ou outros aditivos para a produção de peletes 

(Nunes et al., 2013). 

A análise de algumas propriedades de peletes produzidos a partir de resíduos industriais de tomate 

(peles e sementes) foi realizada por Ruiz Celma e colaboradores. Os poderes caloríficos das 

amostras utilizadas na produção dos peletes foram da ordem dos 27MJ/kg e este valor manteve-se 

nos peletes produzidos. O poder calorífico relativamente elevado destes peletes pode ter origem na 

quantidade de lípidos presente na matéria-prima, particularmente nas sementes de tomate (21%). 

A densidade energética dos peletes foi calculada a partir do poder calorífico inferior e da densidade 

(350 kg/m3) e obtiveram-se valores entre 4,45 e 8 GJ/m3, ou seja, apesar de possuírem uma 

densidade baixa comparativamente a peletes de outras biomassas (normalmente na ordem dos 

650-700 kg/m3), a sua densidade energética é significativa. A durabilidade dos peletes de 

resíduos de tomate aumentou com o teor de humidade, até um máximo de 91,2 % com 9,09 % de 

teor de humidade; a partir desse valor, pequenos incrementos no teor de humidade levaram a uma 

redução vincada na durabilidade para 72,7 % (Ruiz Celma et al., 2012). 

Mani e colaboradores determinaram as propriedades mecânicas de peletes de palhas de trigo, 

milho, cevada e da gramínea Panicum virgatum, produzidos com diferentes forças compressivas. 

As amostras de biomassa foram comprimidas com 5 níveis de força diferentes, 3 tamanhos de 

partículas e 2 níveis de teor de humidade para estabelecer dados de compressão e relaxamento. 
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As dimensões e a massa das amostras comprimidas foram medidas para calcular a densidade dos 

peletes. Os peletes de palha de milho apresentaram a densidade mais elevada a baixa pressão 

durante a compressão. A força compressiva, a dimensão das partículas e o teor de humidade 

afectaram significativamente a densidade dos peletes de palha de cevada, palha de milho e de P. 

virgatum e em menor proporção os peletes de palha de trigo. Em termos dos dados de relaxação, 

os peletes de palha de cevada demonstraram ter uma maior rigidez (Mani et al., 2006). 

A influência da incorporação de bagaço de uva nos parâmetros de qualidade de peletes de 

carvalho foi avaliada numa gama de incorporação de 0 % a 100 %. Alguns dos parâmetros 

analisados apresentam valores irregulares, como o teor de cinzas, o azoto e a durabilidade 

mecânica. Diminuindo a percentagem de bagaço de uva nos peletes estes parâmetros melhoram 

sem deteriorar as propriedades térmicas. Os resultados obtidos por este grupo indicam que, as 

amostras com o melhor equilíbrio entre propriedades mecânicas e energéticas são compostas por 

50% de cada tipo de biomassa. Relativamente às emissões de NO e SO2 durante a combustão, 

que estão geralmente relacionadas com diferenças na composição química (N e S) das misturas 

utilizadas, verificou-se que o aumento do teor de bagaço de uva não influenciou estas emissões, na 

gama de temperaturas estudada. Conclui-se portanto que o bagaço de uva apresenta boas 

características térmicas, mecânicas e do seu comportamento em combustão quando incorporado 

em peletes de madeira até uma percentagem de 50% (Miranda et al., 2011). 

Liu e colaboradores determinaram as propriedades de peletes produzidos a partir de bambu e 

palha de arroz, visto serem resíduos que se produzem em grandes quantidades na China. Os 

peletes foram preparados com diferentes razões de mistura bambu: palha de arroz e verificou-se 

que a densidade dos peletes aumenta com o aumento do teor de palha de arroz nas misturas. A 

durabilidade mecânica também aumenta com o aumento do teor de palha de arroz nas misturas, 

atingindo um valor máximo de 99,03 % e o teor mínimo de finos foi de 0,26 %. Relativamente ao 

poder calorífico, ocorreram variações significativas nas misturas e não foi preenchido o requisito 

imposto pela norma DIN 51731 de se atingir um poder calorífico superior a 17500 kJ/kg (Liu et al., 

2013). As propriedades de peletes compostos por acácia (Acacia dealbata) e cascas de avelã foi 

avaliada e concluiu-se que estes materiais permitem obter peletes adequados para utilização 

industrial, apresentando valores de durabilidade mecânica superiores a 90 %, não atingindo no 

entanto, o valor de durabilidade mecânica necessário para utilização doméstica (97,5 %). Todos os 

peletes industriais que foram produzidos neste trabalho apresentaram teores de humidade abaixo 

do valor estabelecido (10 %), em base húmida (Silva, 2011), 

De acordo com Zhou e colaboradores (Zhou et al., 2013), a fracção combustível dos RSU, também 

designada CDR (Combustíveis Derivados de Resíduos), pode apresentar poderes caloríficos na 

ordem dos 4000-6000 kcal/kg. Estes autores caracterizaram peletes produzidos a partir de CDRs, 

e compararam-nos com peletes de palha de trigo. Verificou-se que os peletes de CDR 

apresentaram teor de humidade e teores de azoto e de oxigénio inferiores aos de palha de trigo. Os 

peletes de CDRs apresentaram uma densidade 472 kg/m3 mas um poder calorífico foi de 26,704 

MJ/kg provavelmente devido à presença de componentes não celulósicos dos CDRs que lhes 

conferem um teor de carbono superior; por outro lado o teor de cinzas apresentou um valor de 6 % 

bs um valor elevado segundo a norma EN 14775. 
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Ferreira e colaboradores testaram a produção de peletes a partir de misturas de resíduos 

industriais e biomassa, numa unidade industrial à escala piloto. Os resíduos utilizados foram 

seleccionados de acordo com a sua relevância no panorama industrial da região Norte de Portugal: 

moldes poliméricos (provenientes da indústria da embalagem), pó de pintura (da indústria 

mobiliária), fluff de pneus, molde (da indústria electrónica), resíduos da indústria do vestuário e do 

calçado e a sua incorporação em peletes de pinho foi testada numa percentagem de 10 %. 

Verificou-se que a adição de resíduos industriais aos peletes aumentou o consumo energético do 

processo produtivo, o que pode contrabalançar as vantagens da utilização de resíduos como por 

exemplo a redução do preço da matéria-prima. O teor de finos nos peletes com resíduos industriais 

aumentou relativamente aos peletes de referência (100 % serradura de pinho) sobretudo quando 

se utilizaram resíduos da indústria do calçado, têxteis e o fluff (mistura de polímeros resultante do 

desmanche de veículos em fim de vida). Também a densidade foi negativamente afectada pela 

adição dos resíduos mas o teor de humidade foi considerado aceitável para a combustão (com 

valores abaixo dos 15 % para todos os peletes de materiais incorporados) e os poderes caloríficos 

inferiores não variaram de forma significativa, sendo que os valores mais elevados se obtiveram 

nos peletes com incorporação de plástico e de fluff (19400 kJ/kg e 17500 kJ/kg). 

Também foi realizada a caracterização dos gases de exaustão, sendo que a maioria dos peletes 

testados obedecem aos limites legais em termos de concentração de metais pesados (8 mg/Nm3). 

Relativamente às emissões de CO, os peletes com incorporação de resíduos da indústria do 

calçado, têxteis e plásticos produziram emissões acima do limite legal (1000 mg/Nm3), 1568 

mg/Nm3, 1780 mg/Nm3 e 2216 mg/Nm3, respectivamente. As emissões de NOx encontram-se, 

para todas as amostras, dentro dos limites legais (1500 mg/Nm3). 

A caracterização das cinzas de combustão também foi realizada, detectando-se a formação de 

óxido de crómio (Cr2O3), particularmente no caso dos peletes com resíduos da indústria do 

calçado (cerca de 18,7%) e a formação de óxidos de sílica (SiO2) sobretudo a partir dos peletes 

com incorporação de moldes poliméricos (Ferreira et al., 2009) 

TESTE INDUSTRIAL DE BIOMASSA PARA A PRODUÇÃO DE PELLETS . As amostras de biomassa 

foram codificadas e agrupadas em 5 conjuntos de acordo com a sua natureza e a sua origem. 

Análise aproximada. As amostras foram submetidas a moagem (moinho de café, Delonghi) e a 

crivagem até um diâmetro de partícula inferior a 500 μm. Todos os ensaios de análise aproximada 

foram realizados em triplicado. 

Determinação do teor de humidade . A determinação do teor de humidade foi realizada de acordo 

com a norma BS EN 14474-2:2009. Em primeiro lugar, secaram-se as caixas de Petri a 105 ± 2ºC 

durante 1h na estufa (Memmert, tipo U-30, 220 V, 50/60 Hz, 1400 W, Tmáx= 220 °C). Após retirar 

e deixar arrefecer as caixas de Petri à temperatura ambiente em exsicador, estas foram pesadas 

(m1) numa balança analítica (Mettle Toledo AB204-S, d=0,1 mg). Em cada uma foram colocadas 

aproximadamente 10 g de amostra, pesando-se o conjunto caixa de Petri + amostra (m2). As 

amostras foram então colocadas na estufa a 105 ± 2 °C, durante 12h. Após esse período, foram 

retiradas da estufa, arrefecidas até à temperatura ambiente em exsicador e posteriormente 

pesadas (m3). Considera-se o protocolo terminado quando se atinge massa constante.  
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A humidade, M (%) define-se através da Equação 2.1:  

𝑀(%)=(𝑚2−𝑚3𝑚2−𝑚1)×100 (2.1)  

2.3.1.2.2 Determinação do teor de matéria volátil  

O teor de matéria volátil de cada amostra foi determinado com base no procedimento da norma BS 

EN 15148:2009. O teor em matéria volátil foi determinado numa mufla (Nabertherm) à 

temperatura de 900 ± 10 °C, numa atmosfera pobre em oxigénio. Primeiramente realizou-se a 

calcinação dos cadinhos de porcelana e respectivas tampas na mufla à temperatura acima referida 

durante 7 min, para remover qualquer contaminante orgânico. De seguida, os cadinhos com tampa 

foram arrefecidos até à temperatura ambiente e pesados (m4) na balança analítica. A cada 

cadinho foi adicionada aproximadamente 1 g de amostra e pesou-se o conjunto cadinho + tampa + 

amostra (m5). Seguidamente colocou-se o conjunto na mufla, à mesma temperatura de calcinação, 

durante 7 minutos. O conjunto foi pesado (m6) após arrefecer até à temperatura ambiente.  

A Equação 2.2 permite calcular o teor de matéria volátil presente na amostra, MV (%):  

𝑀𝑉(%)=(𝑚5−𝑚6𝑚5−𝑚4)×100 (2.2)  

Determinação do teor de cinzas . O teor de cinza em cada amostra foi determinado com base 

numa adaptação do procedimento da norma BS EN 14775:2009. O teor em cinzas das amostras 

foi determinado através da combustão completa na mufla à temperatura de 550 ± 10 °C, com a 

presença de oxigénio do ar em excesso relativamente à necessidade estequiométrica.  

O primeiro passo consistiu na calcinação dos cadinhos de porcelana a 550 ± 10ºC, durante 60 

minutos. Estes foram retirados da mufla, arrefecidos até temperatura ambiente e pesados (m7) na 

balança analítica. A cada cadinho adicionou-se cerca de 1 g de amostra e pesou-se o conjunto 

cadinho + amostra (m8). Posteriormente, as amostras foram incineradas na mufla a 550 ± 10 ºC 

durante 120 minutos.  

Após este período de tempo, os cadinhos foram retirados da mufla, sendo arrefecidos até 

temperatura ambiente e posteriormente pesados (m9). Em caso de combustão incompleta, as 

cinzas apresentaram material orgânico associado, e uma cor cinza escuro em alguns pontos; 

nesse caso repetiu-se o aquecimento a 550 °C durante períodos de uma 1h e os passos 

subsequentes até que as cinzas apresentassem uma tonalidade branca, ou até atingirem massa 

constante.  

O teor de cinzas A (%) nas amostras está definido na Equação 2.3:  

𝐴(%)=(𝑚9−𝑚7𝑚8−𝑚7)×100 (2.3)  
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Determinação do teor de carbono fixo . A determinação do teor em carbono fixo, CF (%), foi feita 

por diferença entre 100% e a soma dos teores, em %, de cinza (A (%)) e matéria volátil (MV (%) 

(Viana et al., 2012)). Esta relação está discriminada na Equação 2.4.  

𝐶𝐹(%)=100−(𝐴(%)+𝑀𝑉(%)) (2.4)  

Conversão para a base seca (% bs) A conversão dos teores de matéria volátil, carbono fixo e cinzas 

para uma base seca foi realizada através das Equações 2.5., 2.6. e 2.7.  

𝑀𝑉(% 𝑏𝑠)=𝑀𝑉(%)×100−𝑀(%)100 (2.5) 𝐶𝐹(% 𝑏𝑠)=𝐶𝐹(%)×100−𝑀(%)100 (2.6) 𝐴(% 

𝑏𝑠)=𝐴(%)×100−𝑀(%)100 (2.7)  

ANÁLISE ELEMENTAR E TERMOGRAVIMÉTRICA.. A determinação dos teores de azoto (N), carbono 

(C), hidrogénio (H) e enxofre (S), presentes em cada amostra foi efectuada utilizando um analisador 

elementar Thermo Finnigan - CE Instruments, modelo Flash EA 112 CHNS series. Em cada análise 

utilizaram-se 3 mg de amostra homogeneizada e todas as amostras foram analisadas em 

duplicado.  

As médias e desvios-padrão dos teores de N, C, H e S foram expressos em % de massa.  

O teor de oxigénio (O) é calculada por diferença, através da Equação 2.8:  

𝑂(%)=100−𝑁(%)−𝐶(%)−𝐻(%)−𝑆(%) (2.8)  

Estas análises foram realizadas no Laboratório de Análises REQUIMTE – Departamento de Química 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Monte da Caparica.  A 

análise termogravimétrica das amostras A3, A8, A11, A17 e A29 foi realizada no Laboratório de 

Análises Químicas da TecMinho - Universidade do Minho, Campus de Azurém. Cerca de 5 ± 1 mg 

de amostra foram colocadas nos cadinhos de alumina do analisador termogravimétrico (TA 

Instruments, SDT 2960 Simultaneous DSC-TGA). As experiências foram conduzidas com um caudal 

de 100 mL/min de ar, até 750 °C a uma velocidade de aquecimento de 10 °C/min. 

DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO MINERAL DAS CINZAS.  

Digestão das amostras. Transferiram-se cerca de 3 g de cinza de cada amostra para frascos de 

polipropileno (SCP Science, DigiTUBE). Adicionaram-se 5 mL de ácido nítrico (Panreac, HNO3, 65% 

PA-ISO) e deixou-se reagir durante alguns minutos. Os frascos foram tapados mas de forma a não 

impedir a saída de vapores e colocados no digestor (SCP Science, DigiPREP MS) equipado com 

bomba de vácuo (SCP Science, DigiVAC), onde foram aquecidos até 90 ºC durante 60 min. Após 60 

min, retiraram-se os frascos e foram deixados a arrefecer até temperatura ambiente na hotte. Após 

arrefecimento, adicionaram-se 5 mL de peróxido de hidrogénio (Panreac, H2O2 33% p/v, 110 vol., 

estabilizado QP) a cada frasco, deixou-se reagir durante alguns minutos e repetiu-se o aquecimento 

em digestor à temperatura de 90 ºC durante 60 min.  
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Posteriormente as amostras foram arrefecidas até à temperatura ambiente, filtradas para balões 

volumétricos de 100 mL e o volume foi aferido com H2O Milli-Q. As soluções foram 

homogeneizadas e transferidas para frascos de polietileno opacos, onde ficaram armazenadas até 

se proceder à sua análise.  

Espectroscopia de absorção atómica de chama (FAAS) . A determinação dos teores dos metais Fe, 

Zn, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Na, K, Ca, Mg e Al nas soluções digeridas foi realizada por espectroscopia de 

absorção atómica de chama.  

Utilizou-se um espectrómetro de absorção atómica (EAA Solaar M Series/Unicam Solaar System 

Spectrometer) equipado com um sistema de alimentação de gases (ar, acetileno e protóxido de 

azoto) e um sistema de exaustão apropriado. Colocaram-se as lâmpadas de cátodo oco dos 

elementos a dosear e utilizaram-se os métodos analíticos definidos na biblioteca do aparelho para 

cada elemento.  

A calibração para cada metal foi realizada aspirando cada conjunto de soluções-padrão de 

calibração e o branco de calibração (HNO3 6,5% (V/V), preparado a partir da solução de HNO3 

65% PA-ISO da Panreac) e as curvas de calibração foram construídas representando a absorvância 

em função da concentração das soluções-padrão.  

Cada leitura de amostra foi intercalada com aspiração de H2O Milli-Q e a calibração inicial foi 

testada de 4 em 4 amostras, para garantir que se mantinha válida. Realizou-se uma nova 

calibração sempre que os desvios relativamente à calibração inicial foram superiores a 10% em 

valor absoluto. Todas as determinações foram realizadas em triplicado. 

Espectroscopia de Emissão Atómica por Plasma Induzido (ICP-AES) . Para o doseamento dos 

metais Hg, As e Si recorreu-se à técnica de ICP-AES. Estas análises foram realizadas no Laboratório 

de Análises REQUIMTE – Departamento de Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, Monte da Caparica. 

Para cada metal a analisar foi necessário 1 mL de amostra (soluções digeridas das cinzas das 

amostras de biomassa), perfazendo um total de 3 mL por amostra.  

As leituras foram realizadas em triplicado num aparelho ICP-AES Horiba Jobin-Yvon, modelo Ultima. 

Este aparelho encontra-se equipado com gerador RF de 40,68 MHz, monocromador Czerny-Turner 

com 1,00 m (sequencial), amostrador automático AS500 e dispositivo CMA (Concomitant metal 

analyser) para a determinação de Hg e As, à escala de ppb, em simultâneo com outros elementos. 

Poder calorífico superior (PCS)  

Medição do poder calorífico superior por calorimetria . A medição do PCS das amostras de 

biomassa foi realizada no CVR - Centro para a Valorização de Resíduos, Universidade do Minho, 

Campus de Azurém.  
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As medições foram realizadas de acordo com o manual do calorímetro isoperibólico Leco, AC500 

Automatic Calorimeter, utilizando como referência peletes de ácido benzóico (material de 

referência do British Chemical Standard, PCS= 26439,7 J/g). Para cada ensaio as amostras de 

biomassa foram peletizadas (Parr, 2811 Pellet Press) para facilitar o seu manuseamento e para 

garantir a combustão completa. Os valores obtidos foram determinados em base seca.  

Estimativa de poder calorífico através das análises imediata e elementar . O poder calorífico 

superior (PCS) das amostras de biomassa foi estimado utilizando equações de diferentes autores, 

com base nos valores dos parâmetros obtidos a partir da análise aproximada e elementar.  

Os valores de PCS obtidos com estas equações foram posteriormente comparados com o valor de 

PCS (MJ/kg) medido experimentalmente em calorímetro, de forma a poder avaliar correlações 

entre as equações mais utilizadas na literatura e o valor experimental. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PELLETS 

Produção de peletes de diferentes formulações. Os peletes estudados neste trabalho foram 

produzidos na unidade industrial da empresa Casal & Carreira Biomassa, Lda., Alcobaça. 

Esta unidade tem uma capacidade de produção de 2,5 ton/h. As biomassas foram moídas até um 

diâmetro de partícula inferior a 4 mm e foram admitidas à densificação. Durante a peletização as 

biomassas foram aquecidas até 90 °C e a extrusão ocorreu através de uma matriz em anel com 

orifícios de 8 mm (à excepção dos peletes de 50% A. dealbata + 50% V. Vinifera e 100% Mix CMC 

2, cujos orifícios tinham 6 mm). 

Análise aproximada e Elementar. Antes de realizar as análises imediata e elementar, os peletes 

foram moídos (moinho de café Delonghi) e crivados até 500 μm. Os protocolos experimentais 

utilizados nestas análises foram idênticos aos descritos nas secções 2.2.1.2 e 2.2.1.3. Tal como 

para as biomassas, todos os ensaios de análise aproximada foram realizados em triplicado e os de 

análise elementar foram realizados em duplicado. 

Propriedades mecânicas dos peletes. A determinação da densidade aparente (kg/m3), 

durabilidade mecânica (%) e quantidade de finos (%), para os peletes 100% Mix CMC 1, 25% Cistus 

ladanifer + 75% Mix CMC 1 e 25% Eucalyptus globulus + 75% Mix CMC 1, foi realizada no 

LEBS.CBE - Laboratório Especializado em Combustíveis Sólidos do Centro da Biomassa para a 

Energia, Miranda do Corvo. 

A determinação dos mesmos parâmetros para os peletes 100% Mix CMC 2, 100% Frutícolas e 

100% Urbanos, foi realizada CVR - Centro para a Valorização de Resíduos, Universidade do Minho, 

Campus de Azurém. 

A densidade aparente (kg/m3) foi determinada de acordo com a norma BS EN 15103:2009 e a 

durabilidade mecânica (%) e quantidade de finos (%) foram determinadas através da norma 

CEN/TS 15210-1:2009. 
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O comprimento (mm) e diâmetro (mm) dos peletes foram determinados retirando 20 peletes de 

forma aleatória e medindo com uma craveira, de acordo com a norma ONORM M 7135. Os valores 

finais são as médias e respectivos desvios padrão dos 20 peletes medidos. 

ENSAIOS DE COMBUSTÃO. Os peletes 100% Mix CMC 2, 100% Frutícolas e 100% Urbanos foram 

submetidos a ensaios de combustão. Estes ensaios foram realizados no Laboratório de Fluídos do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade do Minho, Campus de Azurém. 

A instalação experimental utilizada é composta por : 

1. Caldeira, que inclui o sistema de ignição, o queimador, a câmara de combustão e o permutador 

de calor; 

2. Sistema de alimentação, composto por um depósito e um parafuso sem fim de transporte de 

peletes, colocados sobre uma balança; 

3. Sistema de exaustão, correspondente a um ventilador e uma conduta de exaustão que passa 

por uma placa de orifício; 

4. Sistema de dissipação de calor, formado por um circuito de água circulada por uma bomba e 

arrefecida através de um ventilo-convector; 

5. Sistema de aquisição de dados e controlo da caldeira; 

6. Sistema de análise de gases. Este sistema não se encontrava calibrado na altura dos ensaios, 

pelo que a análise dos gases emitidos durante a combustão. 

Cerca de 3 kg de peletes foram colocados no sistema de alimentação. As temperaturas atingidas 

durante a combustão foram medidas através de termopares: 

 Temperatura da água do circuito de dissipação de calor, à entrada e à saída da caldeira; 

 Temperatura dos gases nos vários tubos de fumo da caldeira, junto à câmara de inversão e 

junto à câmara de combustão; 

 Temperatura de exaustão dos gases ao nível da chaminé, na sonda de captação de gases para 

análise; 

 Temperatura de grelha; 

 Temperatura da resistência de ignição. 

Iniciou-se o funcionamento da caldeira utilizando o software LabView. Registou-se o tempo de início 

e fim do ensaio, a massa inicial e final de peletes e o software registou as temperaturas dos 

diferentes termopares no decorrer de todo o ensaio, de forma a ser possível definir a zona de 

estabilidade da combustão e o consequente início da medição dos efluentes gasosos. 

Emissões gasosas da combustão. A caracterização dos efluentes gasosos foi realizada pelo CVR - 

Centro para a Valorização de Resíduos, Universidade do Minho, Campus de Azurém. 
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ANÁLISE DE RESULTADOS E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE 32 TIPOS DE BIOMASSA. 

 
                                A1 - CDRs linhocelulósicos - CDRs agroindustriais/urbanos 

 

 
                                          A2 - Pó de pinho 

 

 
                                             A3 - Pó e lascas de pinho 
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                                       A4 - Pó de cortiça 

 

 
                                           A5 - CDRs agroindustriais 

 

 
                                           A6 - Limpeza e podas de pinheiros 
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                                     A7 Esteva (Cistus ladanifer) 

 

 
 

                                                    A8 Rama de eucalipto (Eucalyptus globulus) 
 

 

 
                                          A-9 Madeira de acácia (Acacia dealbata) 
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                                     A10 - Bagaço de azeitona 

 

 
 

                            A11 - Bagaço de azeitona 

 

 
 

                                     A12 - Engaço de uva 
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                                       A-13 Macieira (Malus domestica) 

 

 
 

                                         A 14 Pereira (Pyrus communi) 

 

 
 

                                    A 15 Pessegueiro (Prunus persica) 
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                                       A 16 Ameixeira (Prunus domestica) 

 

 
 

                                A 17 Cana (Arundo donaxL.) 

 

 
 

                               A 18 Palmeira (Phoenix L.) 
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                                                    A 19 Sophora japonica 

 

           

 
A 20 Tipuana speciosa 

 

 
A 21 Prunus cerasifera var pissardii 
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                                          A 22 Melia azedarach 

 

 
                                               A 23 Celtis australis 

 

 
                                      A 24 Pinus pinea 
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                                     A 25 Fraxinus angustifolia 

 
                                      A 26 Grevillea robusta 

 

 
                                     A 27 Betula celtiberica 
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                                        A 28 Platanus x hybrida 

 

 
                                        A 29 Olea europaea 

 

 
                                         A 30 Eucalyptus globulus 
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                                A 31 Casuarina equisetifolia 

 

 
                                     A 32 Acer negundo 

 

Como se pode verificar, as biomassas possuíam granulometrias variadas aquando da sua 

recepção. Com excepção dos resíduos industriais (amostras A1-A5), todas as amostras foram 

moídas para fins de homogeneização. A moagem originou partículas ainda de dimensão 

considerável (1-2 mm), pelo que se utilizou um crivo de 500 μm em todas as amostras, 

repetindo.se a moagem das partículas de dimensão superior. 

Tendo origens diferentes, o comportamento das amostras relativamente à moagem foi 

diversificado, destacando-se a dureza da amostra A9 (A. dealbata) e das amostras dos resíduos 

hortofrutícolas (A13-A16). Relativamente às amostras de resíduos florestais, a amostra A6 tratava-

se de uma mistura de ramos e agulhas de pinheiro, a amostra A7 consistia maioritariamente da 

parte aérea de C. ladanifer, a amostra A8 era composta maioritariamente por folhas de E. globulus 

(rama) e a amostra A9 possuía maioritariamente madeira de A. dealbata. 
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Nos resíduos agroindustriais, os diferentes bagaços de azeitona estudados possuem datas de 

produção diferentes, sendo que a amostra A11 se encontrava congelada antes da sua utilização e 

a amostra A10 chegou ao laboratório fresca. 

Os resíduos hortofrutícolas (A13, A14, A15 e A16, macieira, pereira, pessegueiro e ameixeira, 

respectivamente) consistiam apenas de ramos e pequenos trocos destas árvores, que seriam 

recolhidos durante a poda das árvores. 

As biomassas do grupo de resíduos urbanos linho-celulósicos (A17-A32) eram uma mistura de 

folhas e ramos de árvores e partes aéreas de arbustos. 

A amostra A18 (Phoenix L.) encontrava-se contaminada pelo ”escaravelho das palmeiras”, 

Rhynchophorus ferrugineus, fazendo com que fosse possível desfragmentar a biomassa 

manualmente. As fibras típicas de palmeira estavam danificadas e portanto para esta amostra 

apenas se realizaram as análises aproximada e elementar. 

As propriedades químicas mais importantes da biomassa para combustão, são a sua composição 

aproximada (teores de humidade, M, cinzas, A, matéria volátil, MV e carbono fixo, CF), a sua 

composição elementar (teores de carbono, C, azoto, N, hidrogénio, H, enxofre, S e oxigénio, O) e a 

composição elementar das cinzas pois são os parâmetros que mais directamente afectam o poder 

calorífico da biomassa e o seu comportamento em combustão (Khan et al., 2009; Telmo et al., 

2010). Os valores obtidos para estes parâmetros encontram-se descritos ao longo desta secção, 

para as 32 amostras de biomassa analisadas. 

Análise aproximada e elementar. Os valores obtidos para os parâmetros da análise aproximada e 

elementar foram submetidos a tratamento estatístico através da análise de variância (ANOVA 

unidireccional, SPSS). Relativamente aos teores de humidade, os valores médios obtidos 

encontram-se compreendidos entre 7,82 ± 0,08 % m/m e 41,46 ± 1,15 % m/m para as amostras 

A3 (Pó e lascas de pinho) e A10 (bagaço de azeitona, 2014), respectivamente. A amostra A3 é um 

resíduo industrial, pelo que seria de esperar um teor de humidade baixo devido a pré-tratamentos. 

Por norma, o bagaço de azeitona exibe valores para o teor de humidade muito elevados quando 

fresco, que era o caso da amostra A10. Esta humidade elevada torna esta amostra bastante 

susceptível a actividade microbiana e reduz a sua temperatura de combustão. 

De acordo com a literatura, os valores típicos de humidade para biomassa vai desde os 10% para 

biomassas pré-secas, até 50 % para biomassas frescas e portanto, os valores obtidos encontram-

se dentro deste intervalo (Yang et al., 2005). 

Quanto à matéria volátil as amostras apresentam diferenças significativas entre si, sendo que o 

valor significativamente mais elevado pertence à amostra A27 (Betula celtibérica) com 78,33 ± 

0,83 % m/m e o valor significativamente inferior corresponde à amostra A10 (48,34 ± 0,89 % 

m/m). A matéria volátil inclui compostos com ponto de ebulição superior ao ponto de ebulição da 

água pois continuam presentes na biomassa seca mas que se podem volatilizar abaixo de 400 °C 

ou seja abaixo das temperaturas de decomposição térmica da biomassa; a volatilização destes 

componentes contribui para melhorar a ignição, o que é uma mais-valia para o processo de 

combustão.  
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Os valores típicos de matéria volátil para biomassa situam-se no intervalo de 65 % a 85 %, o 

intervalo obtido com as amostras em estudo foi maior (cerca de 30%), o que pode estar 

relacionado com a diversidade de matérias-primas e a sua heterogeneidade. 

A amostra A9 (A. dealbata) exibiu o teor de cinzas significativamente mais baixo de todas as 

amostras, com o valor de 0,57 ± 0,08 % m/m. Este é um valor bastante interessante para esta 

biomassa, visto que a Acacia dealbata (devido à sua propagação e resistência) é uma infestante 

bastante abundante em Portugal e portanto canalizar os resíduos desta biomassa para valorização 

energética seria um caminho a percorrer para diminuir a incidência desta espécie (Silva, 2011). 

O teor de cinzas significativamente mais elevado pertence à amostra A4 (pó de cortiça) com 9,40 ± 

0,25 % m/m. O valor obtido não se encontra em concordância com a literatura, que indica que o 

teor de cinza para cortiça se encontra entre 1 % e 2,6 % em base seca (Sen et al., 2014) O elevado 

teor de cinzas obtido pode ter origem em contaminações, visto que se trata de um resíduo de um 

processo industrial. 

Os valores típicos para o teor de cinzas da biomassa situam-se num intervalo relativamente amplo 

de 0,3 % a 20%. Os valores obtidos neste trabalho variaram entre 0,57 % e 9,4 % encontrando-se 

portanto muito abaixo do limite máximo dado pela literatura (Telmo et al., 2010; Yang et al., 2005). 

Os valores de carbono fixo obtidos encontram-se no intervalo de 9,87 ± 1,03 % m/m e 16,02 ± 

0,91 % m/m para as amostras A19 (Sophora japonica) e A3 (pó e lascas de pinho), 

respectivamente. Em biomassa, o intervalo típico para os valores de carbono fixo é entre 1-28 % 

(Vassilev et al., 2010), pelo que se constata que os valores obtidos se encontram dentro deste 

intervalo, nunca atingindo nenhum dos extremos. 

Este tipo de análise compara as médias de cada parâmetro para cada grupo de resíduos e 

portanto simula os valores desses parâmetros se esses resíduos forem misturados em proporções 

mássicas equivalentes. Esta comparação corresponde à utilização conjunta de resíduos da mesma 

proveniência que é uma situação que poderá ocorrer na prática. É possível verificar pela figura 

acima que não existem diferenças significativas para o teor de cinzas entre os diferentes tipos de 

resíduo. 

Observa-se que, para o teor de humidade, existem diferenças significativas entre os diferentes 

tipos de resíduo, sendo que o valor significativamente menor pertence aos resíduos industriais 

(10,74 ± 2,77 % m/m) e o valor significativamente mais elevado corresponde aos resíduos 

agroindustriais (32,10 ± 2,77 % m/m). 

Em termos de matéria volátil as diferenças significativas encontram-se entre os resíduos 

agroindustriais (59,06 ± 10,37 % m/m) e hortofrutícolas (53,97 ± 3,20 % m/m) e os resíduos 

industriais (71,05 ± 4,83 % m/m), florestais (68,01 ± 2,06 % m/m) e urbanos linho-celulósicos 

(70,33 ± 7,25 % m/m). 

Relativamente ao teor de carbono fixo, o valor significativamente mais elevado pertence aos 

resíduos agroindustriais (15,85 ± 6,52 % m/m) e o valor significativamente mais baixo corresponde 

aos resíduos hortofrutícolas (11,16 ± 1,09 % m/m) e urbanos linho-celulósicos (10,96 ± 2,28 % 

m/m), não havendo diferenças significativas entre estes dois tipos de resíduo. 
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A composição elementar é uma informação importante para distinguir biomassas que 

apresentando teores comparáveis de carbono fixo e matéria volátil têm diferentes teores dos seus 

elementos principais sobretudo C e N, pois estes teores influenciam de forma directa o poder 

calorífico da biomassa e as emissões associadas à sua combustão. 

A variabilidade na composição química da biomassa linho-celulósica é baixa e os seus 

componentes maioritários (C, N, H e O) encontram-se geralmente, nas mesmas proporções pois os 

polímeros celulose, hemiceluloses e lenhina são os componentes predominantes destes materiais 

(García et al., 2012), 

No caso das biomassas analisadas neste trabalho o teor médio de azoto mais baixo pertenceu à 

amostra A7 (C. ladanifer) e foi de 0,27 ±0 ,01 % m/m enquanto o teor médio significativamente 

mais elevado foi de 3,74 ± 0,04 % m/m e correspondeu à amostra A2 (pó de pinho). De acordo 

com Telmo e colaboradores os teores de azoto típicos de materiais lenhosos estão compreendidos 

entre 0,1 % e 0,5 %, sendo que algumas das amostras analisadas excedem este intervalo (Telmo et 

al., 2010). 

A amostra A21 (Prunus cerasifera var pissardii) apresenta o menor teor médio de carbono (23,67 ± 

0,51 % m/m), ao passo que a amostra A29 (Olea europeae) possui o teor de carbono 

significativamente mais elevado de 48,69 ± 0,23 % m/m. O carbono presente na biomassa 

lenhosa exibe teores compreendidos entre 47 % e 54 % (Telmo et al., 2010). As amostras 

analisadas neste trabalho apresentam valores tipicamente superiores a 40 % excepto as amostras 

A10 (bagaço de azeitona, 2014), A21 (Prunus cerasifera var pissardii,) e A26 (Grevillia robusta) que 

apresentam maior teor de oxigénio e no caso da amostra de A26 maior teor de azoto. Estas 

diferenças no teor de carbono em relação a valores da literatura para biomassa lenhosa não são 

de estranhar pois estes resíduos correspondem frequentemente à parte aérea de arbustos ou a 

ramos e folhas de árvores cuja composição é um pouco diferente dos troncos lenhosos (Vassilev et 

al., 2010). 

O teor de hidrogénio foi significativamente menor na amostra A23 (Celtis australis) com um valor 

de 5,16 ± 0,04 % m/m e significativamente superior na amostra A10 (bagaço de azeitona, 2014). 

Este teor tem por norma um intervalo de 5,6 % a 7 % (Telmo et al., 2010), em amostras de 

biomassa, sendo que as amostras analisadas se encontram neste intervalo. 

A única amostra a registar um teor de enxofre detectável foi a amostra A8 (rama de eucalipto) com 

0,07 ± 0,00 % m/m. Sabe-se que as biomassas podem possuir enxofre, mas geralmente em teores 

inferiores a 0,1 %, pelo que o valor obtido se encontra dentro do estabelecido na literatura (Telmo 

et al., 2010). 

Relativamente ao oxigénio, este é o parâmetro onde existe menor variabilidade entre as amostras, 

denotando-se portanto menos diferenças significativas. O valor significativamente mais baixo 

encontra-se nas amostras A2 (43,65 ± 0,21 % m/m), A8 (43,72 ± 0,25 % m/m) e A29 (43,13 ± 

0,04 % m/m) e o valor significativamente mais elevado pertence à amostra A21 com 69,16 ± 0,45 

% m/m). Os valores típicos para o teor de oxigénio na biomassa são entre 40 % e 44% (Telmo et al., 

2010), as amostras analisadas possuem valores de teor de oxigénio sempre no limite superior 

deste intervalo, ou bastante acima, como é o caso da amostra A21.  
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Estas diferenças poderão resultar de uma menor proporção de lenhina em relação à celulose e 

hemiceluloses o que geralmente ocorre em arbustos, ervas ou palhas, ou seja, materiais com 

menor rigidez do que os troncos lenhosos (Vassilev et al., 2010). 

Existem diferenças significativas para o teor de azoto, sendo que os valores significativamente 

mais baixos pertencem aos resíduos florestais (0,94 ± 0,57 % m/m), resíduos hortofrutícolas (1,12 

± 0,35 % m/m) e resíduos urbanos linho-celulósicos (1,20 ± 0,54 % m/m) e o valor 

significativamente mais elevado corresponde aos resíduos industriais (2,53 ± 1,24 % m/m). Este 

resultado indica que os resíduos industriais poderão ser misturados com outros tipos de resíduos 

como por exemplo os resíduos florestais se se pretender reduzir as emissões de NOx associadas à 

sua combustão. 

Relativamente ao teor de hidrogénio, existem também diferenças significativas. O valor médio mais 

elevado pertence aos resíduos agroindustriais (6,67 ± 1,14 % m/m) enquanto os mais baixos 

correspondem aos resíduos industriais (5,70 ± 0,36 % m/m), hortofrutícolas (5,96 ± 0,14 % m/m) 

e urbanos linho-celulósicos (5,85 ± 0,40 % m/m). A influência do teor de hidrogénio no 

comportamento da biomassa em combustão é mais complexo pois durante a gasificação favorece 

a formação de H2 mas também a formação de H2O na etapa final de oxidação. 

As razões H/C e O/C são dois parâmetros que ilustram a influência da composição elementar nas 

características de um combustível, ou seja, quanto menores as razões maior será o conteúdo 

energético do material (McKendry, 2002). 

Regra geral, as biomassas apresentam razões O/C mais elevadas que os combustíveis fósseis e 

razões H/C mais baixas devido à sua composição estrutural. Verifica-se que, à excepção das 

amostras A10 (bagaço de azeitona, 2012), A11 (bagaço de azeitona, 2014) , A21(Prunus cerasifera 

var pissardii) e A26 (Grevillea robusta), todas as amostras se encontram compreendidas no 

intervalo de 0,8 a 1,4 para a razão O/C e de 0,1 a 0,2 para a razão H/C. 

A premissa desta classificação é que biomassa de origens distintas se encontram próximas no 

diagrama podendo exibir propriedades distintas (Khan et al., 2009). As quatro amostras referidas 

acima exibiram, ao longo deste trabalho, particularidades comparativamente às restantes 

biomassas e portanto seria de esperar um comportamento distinto neste tipo de representação 

devido obviamente aos elevados teores de oxigénio detectados nestas amostras. 

Análise termogravimétrica. A análise termogravimétrica permite monitorizar a variação da massa 

de um material em função da temperatura ou do tempo num ambiente de temperatura e atmosfera 

controladas. Trata-se de uma técnica útil para estudar a estabilidade térmica de diferentes 

matérias-primas, para avaliar a cinética da sua decomposição pirolítica e oxidativa bem como para 

determinar a composição aproximada da biomassa. As curvas de perda de massa (TGA) e os picos 

com origem na derivada dessas curvas (DTA), são vistos como “impressões digitais” de cada 

matéria-prima, sendo os picos dados pelo DTA uma forma visualmente mais perceptível de 

identificar as inflexões mais subtis das curvas de TGA (Parparita et al., 2014). 

O perfil termogravimétrico de 5 amostras de biomassa (A3, A8, A11, A17 e A29) foi estudado por 

TGA e DTA, com uma taxa de aquecimento de 10 °C/min em atmosfera de ar.  
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Estas amostras foram seleccionadas devidos aos elevados valores de carbono obtidos através da 

sua análise elementar, pela sua abundância e disponibilidade do contexto da produção de resíduos 

de biomassa em Portugal, e por serem representativas de diferentes tipos de resíduo. Por norma, 

os perfis de TGA de amostras linho-celulósicas são comparáveis, tendo 3 etapas específicas de 

perda de massa, nomeadamente, desidratação, desvolatilização e combustão (Jeguirim et al., 

2010). Estas etapas são descritas por García et al. (2013), da seguinte forma: 

 O 1º decréscimo na curva de TGA representa a libertação de humidade e compostos voláteis 

devido à secagem, que ocorre desde a temperatura ambiente até aos 150 °C; 

 Entre os 200 °C e os 900 °C ocorre a perda de massa mais significativa, que consiste na 

combinação de diferentes fenómenos: 

a) Entre 200 °C e 600 °C ocorre a libertação de CO2 e CH4 a partir das hemiceluloses (cuja 

temperatura de decomposição se situa entre os 190 °C e os 320 °C), da celulose (280 °C e 400 

°C) e da lenhina (320 °C e 450 °C); 

b) A partir dos 600 °C a perda de massa torna-se menos evidente e a partir desta temperatura 

ocorre a formação de espécies com carbono (COx, CxHy e alcatrão) e a oxidação do carvão 

residual, até que se atinja massa constante. 

A massa inicial da amostra A3 foi de 6,0250 mg. No termograma desta amostra verifica-se a perda 

de cerca de 6 % da sua massa aos 114 °C, correspondentes à humidade e voláteis da amostra. 

Antes do pico mais evidente é possível observar-se um “ombro” aos 288 °C que corresponde às 

hemiceluloses. De acordo com Paparita et al. (2014), os intervalos de temperatura de 

decomposição das hemiceluloses e da celulose são muito próximos, pelo que normalmente as 

hemiceluloses aparecem como um “ombro”, mais ou menos pronunciado em vez de um pico bem 

definido. Tal como para os outros componentes da biomassa ele é tão mais definido e de maior 

dimensão, quanto maior for a concentração desse componente na amostra. O pico mais 

significativo ocorre aos 341 °C e representa uma perda de massa de cerca de 51%, que diz 

respeito à celulose e hemiceluloses. O último pico ocorre aos 481 °C, corresponde à lenhina e 

representa 34 % de perda de massa. Por volta dos 600 °C é possível observar-se outro “ombro” 

que deverá corresponder à oxidação do carvão residual e à formação de novos compostos de 

carbono (García et al., 2013). 

No total a amostra A3 perdeu aproximadamente 96 % da sua massa ao longo da análise 

termogravimétrica. Esta amostra corresponde ao perfil mais típico do material utilizado na 

produção de peletes uma vez que se trata de resíduos de madeira de pinho.A decomposição 

térmica da amostra A8 inicia-se por volta dos 75 °C até aos 179 °C, com uma perda de massa de 

5 % relativamente à massa inicial (4,9176 mg). De seguida observa-se o “ombro” das 

hemiceluloses seguido do pico bastante alargado da celulose com um máximo à temperatura de 

340 °C, neste caso a perda de massa é de cerca de 42 %. A degradação da lenhina verifica-se no 

pico seguinte, que é mais alto e mais estreito comparativamente ao pico da celulose, com um 

máximo à temperatura de 475 °C e correspondendo a 37 % da perda de massa. Tal como na 

amostra anterior verifica-se um “ombro” aos 600 °C relativo à oxidação do carvão residual e à 

formação e libertação de outros compostos de carbono (García et al., 2013).  
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Esta amostra parece ter uma maior proporção de lenhina relativamente à celulose do que a 

amostra anterior, o que pode dever-se a uma maior proporção de casca relativamente ao material 

lenhoso e é coerente com o maior teor de carbono que esta amostra apresentou por comparação 

com a amostra A3. 

A amostra A10 (bagaço de azeitona, 2014) apresentou um termograma relativamente diferente dos 

restantes e que se caracterizou por apresentar uma perda de massa muito acentuada, de cerca de 

33% até aos 100 °C, o que indica a presença de compostos voláteis e água numa fracção mássica 

dessa ordem. Esta é uma característica expectável dado que o bagaço de azeitona contém uma 

proporção significativa da polpa residual da azeitona que é rica nesses componentes mais voláteis. 

O pico seguinte (hemiceluloses e celulose) corresponde a uma perda mássica de 30 %, e 

apresentou o seu máximo à temperatura de 280 °C enquanto a decomposição da lenhina 

apresentou um máximo à temperatura de 450 °C, correspondendo a uma perda de massa de 

35%, o que evidencia um elevado teor em lenhina na amostra. Essa é também uma característica 

previsível desta biomassa pois o caroço de azeitona, rico em lenhina, contribui com uma fracção 

mássica significativa para a composição global do bagaço de azeitona (Albuquerque et al., 2004). 

Relativamente à massa inicial, esta amostra perdeu cerca de 98% da sua massa total. 

A biomassa de Arundo donax L. apresenta um comportamento de decomposição térmica 

característico de um material linho-celulósico. A perda de humidade desta amostra revelou-se 

baixa, cerca de 4% enquanto o pico aos 286 °C e o “ombro” imediatamente a seguir representam 

uma perda de massa de 56% em hemiceluloses e celulose. 

É característico da biomassa de Arundo donax L. um teor mais elevado de hemiceluloses 

comparativamente à celulose, o que justifica a temperatura mais baixa no pico correspondente a 

estes componentes relativamente a outros materiais linho-celulósicos (Jeguirim et al., 2010). A 

amostra A17 apresenta também um elevado teor de lenhina uma vez que a decomposição deste 

polímero correspondeu a uma perda mássica de 39%, com um máximo à temperatura de 453 °C. 

Esta foi a amostra que apresentou um maior grau de decomposição térmica, perdendo cerca de 

99% da sua massa inicial. 

Por fim, a amostra A29 apresenta um termograma onde é possível verificar que cerca de 10 % da 

perda de massa até aos 100 °C ligeiramente superior à observada para o pó de pinho (A3). 

Posteriormente, verifica-se uma perda bastante acentuada de 46 % correspondente às 

hemiceluloses e à celulose, com uma temperatura máxima do pico de 334 °C, num nível próximo 

do apresentado pela amostra A3. O pico correspondente à decomposição da lenhina representa 

uma perda mássica de 37 % e tem um máximo à temperatura de 457 °C. 

As amostras A11 e A29, ambas provenientes de oliveira (Olea europeae) possuem um formato 

muito particular para o pico da lenhina, em comparação com as outras amostras, nomeadamente 

a decomposição do polímero ocorre numa gama mais estreita de temperaturas. Isto pode ser algo 

característico da biomassa de oliveira quer do material lenhoso quer do caroço. 
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Composição mineral das cinzas. Como já foi referido anteriormente, composição das cinzas 

depende das características da biomassa que lhe deu origem, uma vez que as cinzas são o produto 

da oxidação da componente mineral da biomassa; a composição mineral da biomassa é por sua 

vez influenciada pela espécie vegetal e a sua capacidade de extracção de elementos do solo bem 

como pelo contacto da biomassa com fontes externas de componentes minerais durante o seu 

processamento (Vassilev et al., 2010; Obernberger et al., 1997). 

Estes elementos inorgânicos influenciam o processo de combustão participam nas emissões 

gasosas e sólidas e influenciam significativamente o comportamento de fusão das cinzas, 

nomeadamente a ocorrência de “fouling”, “slagging” e corrosão no sistema de combustão, 

prejudicando o seu desempenho e danificando o equipamento (Werkelin et al., 2010; Obernberger 

et al., 1997). 

Elementos formadores de cinzas: Na, K, Mg, Ca, Fe, Al, Si. Apresentam-se as concentrações dos 

elementos formadores de cinzas determinadas para cada amostra de biomassa; a comparação de 

médias através da análise de variância (ANOVA unidireccional, SPSS) e do teste de Tukey permitiu 

avaliar a existência de diferenças estatisticamente significativas e definir grupos homogéneos. 

O Na, o K, o Mg e o Ca são nutrientes das plantas e agentes de melhoramento dos solos e por 

conseguinte são os metais que se apresentam em maiores concentrações na biomassa, o que se 

reflete nas amostras analisadas. 

Observaram-se muitas diferenças significativas entre as médias das concentrações individuais de 

elementos inorgânicos nas diferentes biomassas, o que indica que este é um parâmetro bastante 

diferenciador das várias amostras. 

A amostra A8 (rama de eucalipto) apresenta a concentração de Na significativamente mais elevada 

(13,35 ± 0,02 mg/g) e a amostra A21 (Prunus cerasifera var pissardii) apresenta a concentração 

média mais baixa (0,08 ± 0,02 mg/g). De acordo com a literatura, as concentrações elevadas de 

Na são características de biomassas herbáceas, resíduos agrícolas, madeira e biomassas 

lenhosas. Por outro lado, a detecção de concentrações muito elevadas deste metal estão 

associadas a contaminações com água salgada ou à utilização de aditivos (Vassilev et al., 2010). 

Os resíduos florestais apresentam a concentração média de Na significativamente mais elevada 

(7,95 ± 4,94 mg/g) e os resíduos industriais a concentração média significativamente mais baixa 

(1,35 ± 0,67 mg/g). A concentração elevada de Na nos resíduos florestais pode justificar-se com o 

facto de as amostras, particularmente a A8 e a A7 (C. ladanifer) serem compostas por muita 

matéria folhosa. O potássio foi o elemento mineral presente em concentrações mais elevadas e 

que também apresentou maior variabilidade oscilando entre 0,28 mg/g para a amostra A1 (CDRs 

agroindustriais/urbanos) e 58,55 mg/g para a amostra A8 (rama de eucalipto). Os valores muito 

distintos do teor de potássio obtidos para as amostras A10 (bagaço de azeitona, 2013) e A11 

(bagaço de azeitona, 2012) poderão resultar de contaminação da amostra A10 durante a sua 

manipulação uma vez que se tratam de duas amostras do mesmo tipo de biomassa e com a 

mesma proveniência. Valores elevados de K são comuns para biomassas herbáceas e agrícolas e 

portanto os valores obtidos encontram-se de acordo com a literatura (Vassilev et al., 2010). 
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Em termos de tipo de resíduo, a concentração de K foi mais elevada para os resíduos florestais 

(33,89 ± 24,75 mg/g) e mais baixa para os resíduos industriais (1,49 ± 0,74 mg/g); os resíduos 

hortofrutícolas e os resíduos urbanos linho-celulósicos também apresentaram valores médios de 

potássio inferiores a 5 mg/g sendo que no caso dos resíduos urbanos linho-celulósicos este valor 

seria bastante mais baixo se se excluísse a biomassa de eucalipto também contabilizada neste 

grupo. Os metais alcalinos, em particular o K são os principais responsáveis pelo agravamento da 

formação de aglomerados e depósitos (fouling e slagging), não só pelos elevados teores destes 

elementos habitualmente encontrados nos diferentes tipos de biomassa mas também pela sua 

reactividade com os restantes componentes minerais. Durante a combustão o K pode reagir com o 

Cl, o S ou o Si formando silicatos alcalinos (que fundem a temperaturas tão baixas quanto 770 °C), 

cloretos alcalinos e sulfatos alcalinos (que formam depósitos no combustor e no permutador de 

calor) (Nutalapati et al., 2007). Por estas razões, existe uma forte probabilidade de ocorrerem 

diversos problemas com a combustão dos resíduos com maiores teores de metais alcalinos, neste 

caso amostras pertencentes aos resíduos florestais. A mistura com outros resíduos com menor 

teor deste elemento pode constituir a solução para a valorização destes resíduos florestais sem 

que ocorram estes comportamentos indesejáveis aquando da sua combustão. 

O terceiro componente mineral mais abundante nas amostras de biomassa foi o Ca cuja 

concentração oscilou num intervalo entre 0,29 ± 0,01 mg/g para a amostra A11 e 10,79 ± 0,04 

mg/g para a amostra A7. Em termos de tipo de resíduo, a concentração média significativamente 

inferior foi registada para os resíduos agroindustriais (1,02±0,93 mg/g) e mais elevada foi 

registada para os resíduos florestais (5,41±3,82 mg/g). De acordo com Vassilev et al. (2010), o 

teor elevado de cálcio é característico de biomassas como cascas de árvores, ramos e troncos, ou 

seja, biomassa lenhosa num geral, pelo que as concentrações médias obtidas para os resíduos 

florestais, hortofrutícolas e urbanos linho-celulósicos estão em concordância com a literatura. 

Relativamente ao Mg, o intervalo de concentrações vai desde 0,17 ± 0,01 mg/g para a amostra 

A11 (bagaço de azeitona, 2012) até 2,82 ± 0,00 mg/g para a amostra A3 (pó e lascas de pinho). 

Os resíduos florestais apresentaram a concentração média significativamente mais elevada (1,36 

± 0,67 mg/g) e a concentração média mais baixa verificou-se nos resíduos urbanos linho-

celulósicos urbanos (0,33 ± 0,10 mg/g). 

Os metais alcalino-terrosos (Mg e Ca) geralmente aumentam o ponto de fusão das cinzas e são 

utilizados como base para aditivos que auxiliam na redução dos problemas de depósito e 

aglomeração (Du et al., 2014). Esta propriedade dos metais alcalino-terrosos está na base da 

utilização da razão Ca/K para prever a ocorrência de fusão das cinzas. Se as concentrações de K 

forem elevadas e a concentrações de Ca forem reduzidas, pode ocorrer fusão das cinzas abaixo 

dos 900 °C. Neste trabalho esta observação é particularmente importante para os resíduos 

florestais, agroindustriais, hortofrutícolas e urbanos linho-celulósicos, onde efectivamente se 

verificam concentrações de K superiores às de Ca. Se a concentração de K for reduzida 

relativamente à concentração de Ca, a fusão das cinzas abaixo dos 900 °C não se verifica (Ohman 

et al., 2000), que será o caso para os resíduos industriais. 
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Como se pode observar as diferentes biomassas podem organizar-se em três grupos distintos de 

acordo com os teores destes elementos: no grupo I temos um conjunto de biomassas com baixo 

teor de potássio e que independentemente do teor de cálcio não apresentarão grande tendência 

para formar depósitos nas caldeiras. Desta representação excluiu-se a amostra A1 que apresentou 

uma razão Ca/K de 9,1 e um teor de potássio de 0,28 mg/g; esta amostra bem como as amostras 

A3 e A4 que apresentaram razões Ca/K superiores a 1,5 e teores de potássio inferiores a 5 mg/g 

podem ser usadas em misturas com outras biomassas como as dos grupos II e III que têm razões 

Ca/K inferiores a 0,5 e teores de K superiores a 10 mg/g. Em particular as amostras pertencentes 

ao grupo III têm teores de potássio muito elevados pelo que é recomendável que a sua utilização 

em peletes seja feita sob a forma de misturas com biomassas mais pobres neste elemento e assim 

minimizar a formação de derivados alcalinos. As amostras incluídas no grupo III foram: A7 (C. 

ladanifer), A8 (rama de eucalipto), A10 (bagaço de azeitona, 2014), A12 (engaço de uva), A16 

(Ameixeira, Prunus domestica), A17 (Arundo donax L.), A18 (Palmeira, Phoenix L.), A19 (Sophora 

japonica), A30 (Casuarina equisetifolia) e A31 (Acer negundo). 

O teor de Fe situou-se entre 0,01 ± 0,00 mg/g para a amostra A22 (Melia azedarach) e 0,73 ± 

0,00 mg/g para a amostra A1 (CDRs agroindustriais/urbanos). Considerando a concentração 

média de Fe em cada grupo de resíduos o valor mais elevado correspondeu aos resíduos 

industriais (0,46 ± 0,16 mg/g) e o mais baixo aos resíduos urbanos linho-celulósicos (0,04 ± 0,03 

mg/g). Concentrações elevadas de Fe são características de cascas de pistachos, lamas, resíduos 

industriais e bagaço de cana-de-açúcar (Vassilev et al., 2010). Tendo em conta a origem dos 

resíduos industriais (CDRs, mobiliário, paletes), as concentrações de Fe detectadas podem resultar 

de contaminação das biomassas em questão com objectos contendo ferro, como por exemplo, 

pregos ou arames. 

As concentrações de Al nas cinzas de biomassa variam entre 0,04 ± 0,00 mg/g na amostra A22 

(Melia azedarach) e 1,58 ± 0,00 mg/g na amostra A1 (CDRs agroindustriais/urbanos). O grupo de 

resíduos com uma concentração média significativamente mais elevada para este metal são os 

resíduos industriais (0,95 ± 0,35 mg/g) e a concentração média significativamente mais baixa 

pertence aos resíduos linho-celulósicos urbanos (0,14 ± 0,11 mg/g). Concentrações elevadas de Al 

são características de resíduos da indústria do papel e podem estar relacionadas com a utilização 

de aditivos como o caolino (Vassilev et al., 2010). Valores elevados para este metal também podem 

ter origem na contaminação da biomassa por inclusão do solo através de óxidos. Dado que os 

valores mais elevados deste metal pertencem aos resíduos industriais, é natural associar este 

fenómeno a contaminações por se tratar de resíduos de processos industriais. 

Dos elementos formadores de cinzas, o Si é o que se encontra em concentrações mais reduzidas 

nas amostras estudadas, com uma concentração média significativamente inferior de 0,003 ± 

0,00 mg/g para a amostra A30 (Eucalyptus globulus) e uma concentração média 

significativamente mais elevada de 0,04 ± 0,00 mg/g para a amostra A18 (Phoenix L.) Por norma, 

são detectadas concentrações mais elevadas de silício em biomassas como a palha de arroz ou 

cascas de arroz (Vassilev et al., 2012). Os resíduos com uma concentração de Si média 

significativamente mais elevada foram os resíduos hortofrutícolas (0,014 ± 0,001 mg/g) e a 

concentração média inferior pertence aos resíduos industriais (0,006 ± 0,004 mg/g). 
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O Si contribui para a rigidez das plantas sendo muito abundante em gramíneas (Jenkins et al., 

1998). Este elemento (bem como o Al, Ti, Fe e Na) também pode ser introduzido na biomassa 

como areia, barro ou outros componentes do solo durante o crescimento, colheita e transporte ou 

através de operações de processamento, justificando as concentrações de Si obtidas para os 

resíduos hortofrutícolas, florestais e urbanos linho-celulósicos, visto estes resíduos de biomassa 

serem compostos por árvores ou partes destas (Vassilev et al., 2010). 

Como já foi referido acima, o Si pode reagir com os metais alcalinos (K e Na) e actuar na 

diminuição do ponto de fusão das cinzas, assim sendo, a razão (K+Na)/Si também é um bom 

parâmetro na previsão do comportamento das cinzas (Winnika et al., 2007). 

Os tipos de resíduos estudados apresentam teores elevados de metais alcalinos e de metais 

alcalino-terrosos. Tendo em conta a problemática das cinzas e a sua relação com as concentrações 

em metais alcalinos há que salientar que há probabilidade de ocorrência de depósito utilizando 

algumas destas biomassas. No entanto, estes fenómenos dependem muito da interacção entre os 

elementos inorgânicos, pelo que as concentrações reduzidas de Si podem ser indicadoras de uma 

menor formação de silicatos alcalinos, que são compostos responsáveis pela diminuição da 

temperatura de fusão das cinzas. As concentrações de metais alcalino-terrosos podem também ter 

um efeito antagónico relativamente aos metais alcalinos. 

Metais pesados - Cd, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, As e Hg. Os metais analisados nesta secção são 

considerados elementos tóxicos que podem ser incorporados na biomassa, em concentrações 

vestigiais durante o seu crescimento, ou podem estar presentes em concentrações mais elevadas 

por contaminação ou bioacumulação (Nzihou et al., 2013). 

A avaliação dos teores destes metais é muito importante para classificar as cinzas de biomassa 

como resíduos perigosos ou não perigosos e para avaliar a viabilidade da sua valorização como 

fertilizante ou corrector da acidez do solo (Obernberger et al., 1997). 

Os valores obtidos experimentalmente foram submetidas a análise de variância (ANOVA 

unidireccional, SPSS) e teste de Tukey para verificar a existência de diferenças significativas entre 

as médias e definir grupos homogéneos; as concentrações médias de cada metal foram também 

avaliadas agrupando as amostras por tipo de resíduo. As concentrações de Hg não se encontram 

representadas visto que se encontravam abaixo do limite de detecção do aparelho de ICP-AES 

(0,03 mg/L). Comparativamente aos elementos inorgânicos formadores de cinzas, estes metais 

encontraram-se nas amostras em concentrações significativamente mais baixas. O Pb, o Cu e o Zn 

são os metais que apresentam concentrações médias mais elevadas. 

A concentração mais baixa de Pb é de 0,005 ± 0,000 mg/g e foi obtida para a amostra A15 

(Prunus persica), enquanto a concentração média mais alta é de 0,114 ± 0,001 mg/g para a 

amostra A6 (podas de pinheiro). As diferenças significativas em termos de tipo de resíduo 

encontram-se entre os resíduos industriais e florestais e os resíduos agroindustriais, hortofrutícolas 

e urbanos linho-celulósicos. O valor significativamente mais elevado pertenceu aos resíduos 

florestais (0,061 ± 0,052 mg/g) e o valor significativamente mais baixo correspondeu aos resíduos 

hortofrutícolas (0,005 ± 0,001 mg/g). 
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No caso do Cu os desvios-padrão apresentaram um intervalo entre 0,00004 e 0,00062 e o 

coeficiente de variação encontra-se entre 0,03 % e 11 %. A concentração média significativamente 

mais elevada foi de 0,12942 mg/g e pertence à amostra A1, a concentração média 

significativamente mais baixa foi de 0,00315 mg/g para a amostra A24 (Pinus pinea). Para as 

concentrações médias de Cu em termos de tipo de resíduo, verificam-se três grupos distintos: 

resíduos industriais e agroindustriais, resíduos florestais e hortofrutícolas e finalmente resíduos 

urbanos linho-celulósicos. O valor mais elevado pertence aos resíduos florestais (0,037 ± 0,046 

mg/g) e o mais baixo correspondeu aos resíduos urbanos linho-celulósicos (0,005 ± 0,002 mg/g). 

Relativamente ao Zn, o intervalo para o desvio-padrão situou-se entre 0-0,003 e o coeficiente de 

variação entre 0 % e 6 %. A concentração média mais elevada obteve-se para a amostra A1 

(0,14831 mg/g), enquanto a concentração média mais baixa foi de 0,00094 mg/g para a amostra 

A30 (Eucalyptus globulus). 

No caso do Zn, as diferenças significativas encontram-se entre resíduos industriais e florestais e 

resíduos agroindustriais, hortofrutícolas e linho-celulósicos urbanos, sendo que o valor médio de 

concentração significativamente superior pertence aos resíduos florestais (0,074 ± 0,047 mg/g) e 

o valor mais baixo corresponde aos resíduos agroindustriais (0,007 ± 0,008 mg/g). 

A concentração média de Cr nas amostras apresentou desvios-padrão compreendidos entre 0 e 

0,00021 e coeficientes de variação no intervalo de 0 % e 11%. A concentração média 

significativamente mais elevada para o Cr foi de 0,01665 mg/g e pertenceu à amostra A6 (limpeza 

e podas de pinheiros), enquanto a concentração média significativamente mais baixa foi de 

0,00000 para a amostra A18 (Phoenix L.). Em termos de tipo de resíduo, as diferenças 

significativas encontram-se entre os resíduos industriais, florestais, agroindustriais e os resíduos 

hortofrutícolas e urbanos linho-celulósicos, sendo que o valor significativamente mais elevado 

pertence aos resíduos florestais (0,007 ± 0,006 mg/g) e o valor significativamente menor 

corresponde aos resíduos urbanos linho-celulósicos (0,0003 ± 0,0002 mg/g). 

Para as concentrações médias de Ni os desvios-padrão encontram-se no intervalo entre 0 e 

0,00036 e os coeficientes de variação têm um intervalo de 0 %-11 %. A concentração média deste 

metal variou entre 0,00232 mg/g para a amostra A15 (Prunus persica), e 0,00627 mg/g para a 

amostra A1 (CDRs agroindustriais/urbanos). Todos os grupos de resíduos apresentaram diferenças 

significativas entre as médias das concentrações deste elemento; o valor mais elevado pertenceu 

aos resíduos industriais (0,005 ± 0,001 mg/g) e o valor mais baixo correspondeu aos resíduos 

hortofrutícolas (0,003 ± 0,000 mg/g). 

Os desvios-padrão para o Cd encontram-se entre 0 e 0,0002, enquanto o coeficiente de variação 

exibe um intervalo entre 0 % e 6 %. A concentração média significativamente mais elevada para o 

Cd foi de 0,00300 mg/g e pertenceu à amostra A5 (CDRs de paletes e outros resíduos 

agroindustriais), enquanto a concentração média significativamente mais baixa foi de 0,00200 

mg/g para a amostra A14 (Pyrus communi). Em termos de tipo de resíduo, a concentração média 

de Cd em resíduos hortofrutícolas (0,002 ± 0,000 mg/g) foi significativamente inferior à 

concentração média deste elemento nos restantes grupos de resíduos, sendo que o valor mais 

elevado pertenceu aos resíduos florestais (0,003 ± 0,000 mg/g). 
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O elemento As apresentou as concentrações mais baixas comparativamente a todos os outros 

elementos. Os desvios-padrão associados encontram.se no intervalo de 0 a 0,00028 e os 

coeficientes de variação têm um intervalo entre 0 % e 14 %. A concentração média mais elevada 

foi de 0,00783 mg/g para a amostra A6 (Limpeza e poda de pinheiros). O valor mais elevado de As 

obteve-se para os resíduos florestais (0,002 ± 0,000 mg/g) e o valor mais baixo para os resíduos 

hortofrutícolas (0,00009 ± 0,00002 mg/g). 

De acordo com Narodoslawsky e colaboradores o problema dos metais pesados na utilização da 

biomassa tem, na sua grande maioria causas antropogénicas. Isto deve-se à poluição no geral e 

em particular à deposição de metais pesados nos solos (Narodoslawsky et al., 1996). 

A concentração de metais pesados aumenta com o aumento do período de crescimento das 

espécies, no caso da biomassa lenhosa (árvores, arbustos, como as amostras de resíduos 

hortofrutícolas, florestais e urbanos linho-celulósicas) os longos períodos de crescimento resultam 

numa maior acumulação destes elementos (Obernberger et al., 1997). 

As concentrações de metais pesados obtidas podem ainda estar relacionadas com os diferentes 

teores de elementos por fracção de cinza, ou seja, as concentrações de metais pesados aumentam 

da cinza de fundo para as cinzas volantes, para a maioria dos elementos ambientalmente 

relevantes (Obernberger et al., 1997). As cinzas em questão têm origem da determinação do teor 

de cinza, não existindo análise das cinzas volantes. 

Poder calorífico superior (PCS). Medição do poder calorífico superior por calorimetria O PCS é 

provavelmente a característica que melhor define a adequação da biomassa para o seu uso como 

combustível, sendo influenciado pelos parâmetros da caracterização imediata e elementar da 

biomassa e estando relacionado com a origem e características estruturais da matéria-prima. 

A medição do PCS das amostras de biomassa foi realizada num calorímetro isoperibólico. Os 

valores obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA unidireccional, SPSS) para 

verificar a existência de diferenças estatísticas significativas entre os valores obtidos. A definição 

de grupos homogéneos foi efectuada através do teste de Tukey. 

Os PCS medidos encontraram-se num intervalo de 12,32 ± 0,01MJ/kg e 20,52 ± 0,01MJ/kg. O 

valor médio significativamente mais baixo pertenceu à amostra A10 (bagaço de azeitona, 2014) e o 

valor médio significativamente mais elevado correspondeu à amostra A11 (bagaço de azeitona, 

2012), ambas pertencentes ao grupo de resíduos agroindustriais. A grande diferença entre as duas 

amostras residiu no seu teor de humidade, que foi de 41,46 ± 1,15 % m/m bh, para a amostra A10 

e de 12,78 ± 2,67 % m/m bh para a amostra A11. A amostra A10 tratava-se de bagaço de azeitona 

fresco, apenas seco ao ar, o que não retirou toda a água e componentes voláteis presentes na 

amostra, afectando significativamente a sua caracterização e poder calorífico. De acordo com 

diversos autores (García et al., 2012; Jenkins et al., 1998; Molino et al., 2014; García et al., 2014), 

se existe mais água para evaporar na matéria-prima, mais calor é consumido nesse processo, 

resultando numa redução do poder calorífico inferior do combustível. 
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Os valores de PCS também podem ser correlacionados com o teor de cinzas. De acordo com 

Jenkins et al. (1998), madeiras com teores de cinzas inferiores a 1% têm valores de PCS perto de 

20 MJ/kg, cada 1% de aumento no teor de cinzas traduz-se num decréscimo de 0,2 MJ/kg no PCS, 

isto porque a cinza não contribui para o calor libertado durante a combustão, embora alguns 

elementos das cinzas possam ser catalisadores da decomposição térmica. A amostra A4 (pó de 

cortiça) apresenta um valor de PCS de 16,44 ± 0,01MJ/kg, sendo a amostra que apresentou um 

teor de cinzas mais elevado (9,40 ± 0,25 % m/m bs). No caso da amostra A9 (madeira de acácia) 

sucede o fenómeno contrário, visto que esta biomassa apresentou um teor de cinzas mais baixo de 

todas as amostras (0,57 ± 0,08 % m/m bs) e possui um PCS elevado de 19,77 ± 0,01MJ/kg. 

A concentração de carbono na biomassa correlaciona-se positivamente com o PCS, ao passo que o 

teor de oxigénio se correlaciona negativamente, o que justifica o facto de a madeira e biomassa 

lenhosa possuírem poderes caloríficos superiores à biomassa herbácea (Vargas-Moreno et al., 

2012). Cada 1% de aumento no teor de carbono eleva o poder calorífico em cerca de 0,39 MJ/kg 

(Jenkins et al., 1998). O teor de carbono mais baixo pertence à amostra A21 (Prunus cerasifera var 

pissardii), bem como o teor de oxigénio mais elevado (23,67 ± 0,51 % m/m bs e 69,16 ± 0,45 % 

m/m bs, respectivamente), com um PCS correspondente de 17,74 ± 0,01 MJ/kg. Em comparação 

seria de esperar que a biomassa com o teor de carbono mais elevado apresentasse um poder 

calorífico superior mais elevado, no entanto tal não se verifica. A amostra A29 (Olea europeae) 

embora possua um teor de carbono de 48,69 ± 0,23 % m/m bs, possui um PCS de 17,05 ± 0,01 

MJ/kg e efectivamente o PCS determinado para esta amostra encontra-se abaixo do mencionado 

na literatura (García et al., 2014). 

Verifica-se que o valor significativamente mais elevado de PCS se encontra nos resíduos florestais 

(18,64 ± 1,25 MJ/kg) e que o valor médio significativamente mais baixo pertence aos resíduos 

agroindustriais (17,11 ± 3,33 MJ/kg), no entanto, através dos dados individuais de cada amostra é 

possível perceber que a amostra A10 é a responsável por este valor médio de PCS nos resíduos 

agroindustriais. 

Relativamente aos resíduos florestais, os valores obtidos podem também estar relacionados com o 

facto de alguns dos resíduos terem origem em espécies ricas em óleos e resinas (E. globulus ou C. 

ladanifer). De acordo com Demirbas (2001), os extractivos (componentes não estruturais da 

biomassa como gorduras, açúcares, ceras, pectinas, terpenos, resinas e ácidos gordos) aumentam 

o poder calorífico da biomassa, sendo que os terpenos e as resinas em particular afectam 

significativamente este parâmetro. Este autor estabeleceu também uma correlação positiva entre o 

teor de lenhina e o PCS. Assim sendo, biomassas com maiores concentrações de extractivos e/ou 

maior teor de lenhina terão poderes caloríficos mais elevados. 

Não se encontram diferenças estatísticas significativas entre os resíduos industriais, 

hortofrutícolas e urbano linho-celulósicos. Os resíduos industriais e os resíduos urbanos linho-

celulósicos são grupos com uma heterogeneidade de matérias-primas muito elevada, justificando 

assim os valores obtidos para os seus PCS. 
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Estimativa de poder calorífico através das análises imediata e elementar: correlação com o PCS 

medido. Como já foi referido, a determinação experimental do PCS requer equipamento 

dispendioso e operadores treinados. Uma forma de contornar estes requisitos é a utilização de 

equações que relacionam os parâmetros da análise aproximada e elementar para calcular o PCS. 

Uma forma de verificar correlações entre diferentes variáveis é através do coeficiente de correlação 

de Pearson (ρ), que mede o grau (se existe ou não e com que intensidade) e o sinal (positivo ou 

negativo) da correlação. 

Em termos estatísticos, a correlação perfeita ocorre quando ρ=1para as duas variáveis em estudo 

e quando ρ=0 não existe correlação. No entanto ρ pode tomar diversos valores entre 0 e 1, pelo 

que a avaliação de coeficiente é feita da seguinte forma (Callegari-Jacques, 2003): 

 0,00 < ρ < 0,30, existe uma correlação linear fraca; 

 0,30 ≤ ρ < 0,60, existe uma correlação linear moderada; 

 0,60 ≤ ρ < 0,90, existe uma correlação linear forte; 

 0,90 ≤ ρ < 1,00, existe uma correlação linear muito forte. 

Os coeficientes de correlação de Pearson foram calculados os valores de PCS medidos e para os 

valores avaliados por cada uma das equações seleccionadas. 

A correlação entre equações foi realizada para equações pertencentes ao mesmo grupo, isto é, as 

correlações foram realizadas para equações com parâmetros de análise aproximada , equações 

com parâmetros de análise elementar e equações com ambos os parâmetros, não se 

estabelecendo correlações entre diferentes grupos. 

O coeficiente de correlação de Pearson corresponde à raiz quadrada do valor obtido para R2 a 

partir das regressões lineares realizadas para as equações utilizadas e o PCS medido e entre si. 

De acordo com a literatura, seria de esperar uma melhor correlação entre as equações que 

utilizam parâmetros da análise elementar e o PCS medido do que com as restantes equações 

(Vargas-Moreno et al., 2012, Yin, 2011; Sheng et al., 2005), no entanto tal não se verifica para as 

biomassas analisadas neste trabalho, sendo a equação 2.16 de Bridgwater et al. (1986), que 

contabiliza os teores de C, O, N, H, S e o teor de cinzas, aquela para a qual se obteve a melhor 

correlação com ρ=0,519 uma correlação moderada. 

Estes resultados podem estar relacionados com o espectro de amostras de biomassa utilizadas 

neste trabalho, visto que quanto maior a diversidade das amostras maiores serão os erros 

significativos na estimativa do PCS (Parikh et al., 2002). 

Assim sendo, de acordo com os resultados obtidos, as correlações, por tipo de equação, em ordem 

decrescente são: equações de análise aproximada < equações de análise elementar < equações 

de análise aproximada e elementar . 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 310 

Como as estimativas de PCS estão directamente relacionadas com os tipos de amostra para os 

quais foram equacionadas, encontram-se os valores do coeficiente de correlação de Pearson para 

cada equação relativamente aos PCS medido para os diferentes grupos de resíduos utilizados. 

Quando se consideraram os valores médios do PCS para cada grupo de biomassas residuais 

observaram-se correlações mais fortes entre os valores medidos experimentalmente e os valores 

estimados por equações traduzidas num aumento nos valores de ρ, talvez porque as variações 

individuais dependentes de características particulares de uma dada biomassa se diluem na 

média calculada para as biomassas de mesmo grupo. 

Para os resíduos industriais, as equações 2,9, 2,10 e 2,11 apresentam uma correlação linear 

moderada, com valores para o coeficiente de correlação de Pearson de ρ=0,584, ρ=0,566 e 

ρ=0,457, respectivamente. 

As equações 2.9, 2.10 e 2.11 apresentam uma correlação linear muito forte para os resíduos 

florestais (ρ=0,977, ρ=0,969 e ρ=0,922, respectivamente, a equação 2.12 apresenta uma 

correlação forte (ρ=0,718) e as equações 2.13 e 2.14 apresentam uma correlação linear moderada 

(ρ=0,518, ρ=0,560). 

Em relação aos PCS medidos para os resíduos agroindustriais as equações 2.9, 2.10, 2.15 e 2.16 

apresentam correlações lineares fortes com valores de ρ=0,768, ρ=0,736, ρ=0,646 e ρ=0,851. 

Existe uma correlação linear fraca para as equações 2.13 e 2.14 (ρ=0,171 e ρ=0,173, 

respectivamente). 

Os resíduos hortofrutícolas apresentam menores oscilações entre os valores obtidos para o 

coeficiente de correlação de Pearson, sendo que as equações 2.9, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16 

apresentam uma correlação forte com valores de ρ=0,898, ρ=0,787, ρ=898, ρ=0,738 e ρ=0,664, 

respectivamente. As restantes equações apresentam uma correlação linear muito forte, a equação 

2.10 apresentam um valor de ρ=0,951, a equação 2.11 um valor de ρ=0,921 e a equação 2.14 

ρ=0,922. 

Relativamente aos resíduos urbanos linho-celulósicos todas as equações apresentam uma 

correlação linear fraca com o PCS medido, sendo que a única equação com uma correlação linear 

modera é a equação 2.13, com ρ=0,424. 

As equações utilizadas neste trabalho apresentam um melhor desempenho para biomassas 

lenhosas, como é o caso de alguns resíduos florestais e dos resíduos hortofrutícolas. Os 

coeficientes de correlação obtidos para os resíduos urbanos linho-celulósicos prendem-se com o 

facto de se tratar de um grupo bastante heterogéneo, com variações significativas entre os 

diferentes parâmetros das análises imediata e elementar. 

A utilização de equações para estimar o PCS apresenta algumas desvantagens: 

 As equações foram derivadas a partir de equações utilizadas para combustíveis fósseis (Sheng 

et al., 2005); 
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 Devem ser aplicadas para tipos específicos de biomassa, devido à grande variedade deste 

biocombustível (Yin, 2011; Vargas-Moreno et al., 2012; Channiwalla et al., 2002); 

 São válidas para biomassas com um poder calorífico análogo ao das amostras utilizadas no 

estabelecimento das equações (Friedl et al., 2011) 

Apesar das desvantagens apresentadas e dos coeficientes de correlação de Pearson calculados, a 

equação 2.10 de Sheng et al. (2005), apresentou a melhor correlação com o PCS medido para 

todas as amostras. Além disso Vargas-Moreno e co-autores indicam que esta equação abrange 

uma maior variedade de biomassas em relação às outras equações analisadas (Vargas-Moreno et 

al., 2012). Assim sendo, a equação 2.10 será utilizada ao longo deste trabalho, sempre que se 

tratar de estimar o valor de PCS com base nos parâmetros da análise aproximada. Para calcular os 

PCS com parâmetros da análise elementar utilizar-se-á a Equação 2.14 de Friedl et al. (2001), por 

ter apresentado uma melhor correlação comparativamente à Equação 2.13 para parâmetros de 

análise elementar. 

CARACTERIZAÇÃO FINAL DOS PELLETS. Tendo em conta as características registadas 

anteriormente para as diferentes biomassas analisadas testou-se a produção de peletes com 

incorporação destes resíduos de biomassa segundo dois princípios estratégicos: 

 Efectuar misturas das diferentes biomassas residuais com a mesma origem pois esta opção faz 

sentido do ponto de vista logístico e verificou-se que em cada grupo de biomassas existiam 

elementos com características vantajosas do ponto de vista do poder calorífico e do potencial de 

originar emissões gasosas ou depósitos. 

 Efectuar misturas entre diversas biomassas e resíduos linho-celulósicos de origem industrial 

pois estes são não só produzidos em larga escala como apresentaram diversas características 

favoráveis podendo compensar aspectos menos positivos de algumas biomassas. 

Os peletes produzidos foram posteriormente caracterizados quanto à sua composição, 

propriedades mecânicas e comportamento em combustão. 

 

A- 100% Mix CMC 1; B- 100% Mix CMC 2; C- 50% A.dealbata + 50% V.vinifera; D- 25% C.ladanifer + 75% Mix 

CMC 1; E- 25% E.globulus + 75% Mix CMC 1; F- 100% E.globulus; G- 100% Frutícolas; H- 100% Urbanos. 
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É possível observar que, relativamente à coloração, todos os peletes apresentaram uma cor 

castanha, variando a tonalidade de acordo com a sua formulação. Todos os peletes apresentaram 

uma superfície lisa e brilhante. 

Relativamente a dimensões, os peletes 100% Mix CMC 2 e os peletes 50% A.dealbata + 50% V. 

vinifera possuíam um diâmetro de 6 mm, inferior a todos os outros peletes cujo diâmetro era de 8 

mm. 

Os peletes 100% Mix CMC 1, 25% C.ladanifer + 75% Mix CMC 1 e 25% E.globulus + 75% Mix CMC 

1 apresentaram-se mais friáveis e era visível desfragmentação dos peletes e consequente depósito 

de pó nos sacos. 

Os peletes 50% A.dealbata + 50% V.vinifera apresentaram uma elevada rigidez, sendo difícil 

quebrá-los e tornando a sua moagem problemática. 

ANÁLISE ELEMENTAR DOS PELLETS DE BIOMASSA RESIDUAL. A composição aproximada e 

elementar dos peletes em estudo, foi determinada e comparada com idênticos parâmetros 

referentes a peletes de 100% pinho manufacturados e comercializados em Portugal. 

Encontraram-se, diferenças significativas entre as médias da humidade, matéria volátil, cinzas e 

carbono fixo avaliadas para todos os peletes analisados e os parâmetros da análise aproximada (p 

< 0,05, em todos os parâmetros). 

 
Formulação  M (% m/m, tq)  MV (% m/m, bs)  A (% m/m, bs)  CF (% m/m, bs)  PCS (MJ/Kg)  

100% Mix CMC 1  8,85 ± 0,04d  71,65 ±0,48b  5,08 ± 0,28e  14,43±0,46a,b,c  16,61±0,07  

100% Mix CMC 2  7,24 ± 0,08b  74,72 ±0,50c  3,49±0,22b,c  14,56±0,38a,b,c  17,32±0,04  

50% A. dealbata + 50% V. 
vinifera  

8,48±0,12c,d  75,61 ±0,33c  1,61 ±0,05a  14,30 ± 0,28a,b  17,45±0,00  

25% C. ladanifer + 75% Mix 

CMC 1  

8,34±0,36c,d  71,74 ±0,38b  4,23 ±0,26d  15,90 ± 0,26c  17,01±0,06  

25% E. globulus + 75% Mix 

CMC 1  

7,75±0,41b,c  71,52 ±0,27b  5,13 ±0,30e  15,60±0,35b,c  16,88±0,08  

100% E. globulus  9,27 ±0,30d  69,35 ±0,76a  7,75 ± 0,22f  13,62 ± 0,98a  15,89±0,09  

100% Frutícolas  6,90 ±0,59b  74,82 ±0,83c  3,58 ±0,10c  15,79 ± 0,79b,c  17,67±0,02  

100% Urbanos  5,66 ±0,40a  77,33 ±0,48d  2,95±0,08b  14,91 ± 0,58a,b  17,99±0,05  

100% Pinho (Rabaçal et al., 
2013)  

7,3  80,5  1,3  10,9  20,54  

 

Relativamente ao teor de humidade, o valor mais elevado obteve-se para os peletes de 100% 

E.globulus (9,27 ± 0,30 % m/m), e o valor mais baixo para os peletes 100% Urbanos 

(5,66±0,040% m/m). Como tem vindo a ser referido ao longo deste trabalho, as características dos 

peletes dependem fortemente da matéria-prima com que foram formulados e este facto reflecte-se 

nos valores obtidos: enquanto a biomassa de E. globulus utilizada na formulação dos respectivos 

peletes consistia maioritariamente de rama de eucalipto, a mistura de biomassas residuais de 

espaços verdes urbanos e utilizada na formulação dos peletes 100 % Urbanos incluía mais ramos 

lenhosos e portanto é expectável que apresente um valor mais baixo em termos de humidade 

(Orbenberger et al., 2006). 
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Nenhum dos peletes estudados apresentou um teor de humidade superior a 10 %, valor limite 

definido nos parâmetros de qualidade da BS EN 14961-1:2010. Comparativamente aos peletes de 

referência (100% pinho), obtiveram-se teores de humidade mais baixos para os peletes 100% Mix 

CMC 2, 100% Frutícolas e 100% Urbanos. 

De acordo com Gillespie e colaboradores, o teor de humidade afecta o poder calorífico das 

amostras, na medida em que quanto maior o teor de água do combustível, maior será a diferença 

entre o seu poder calorífico superior e inferior ou efectivo. Um teor de humidade elevado também 

afecta negativamente a temperatura adiabática de combustão, aumentando o tempo de residência 

na câmara de combustão e eventualmente contribuindo para um aumento das emissões gasosas 

(Gillespie et al., 2013). 

O valor mais elevado do teor de matéria volátil foi obtido para os peletes 100% Urbanos (77,33 ± 

0,48 % m/m) enquanto os peletes 100% E. globulus apresentaram o valor mais baixo deste 

parâmetro (69,35 ± 0,76 % m/m). Estes resultados estão em concordância com a análise prévia 

das biomassas, que atribuiu um teor de matéria volátil de 66,96 ± 1,13 % m/m) à amostra A9 de 

E. globulus e teores entre 50,39 ± 0,38 % m/m e 78,33 ± 0,83 % m/m às biomassas utilizadas na 

formulação dos peletes 100% Urbanos. 

O teor de cinzas foi o parâmetro para o qual as diferenças entre os peletes são mais evidentes. 

Este parâmetro registou o valor mais elevado para os peletes 100% E. globulus, com 7,75 ± 0,22 % 

m/m, o que era expectável dadas as características da biomassa de E. globulus. Por outro lado, os 

peletes 50% A. dealbata + 50% V. vinifera apresentaram o teor de cinzas significativamente mais 

baixo com um valor de 1,61 ± 0,05 % m/m provavelmente por influência das características da 

biomassa de acácia (A. dealbata). O teor de cinzas depende essencialmente da matéria 

incorporada nos peletes, sendo superior no caso de folhas ou cascas de árvore. O valor obtido para 

os peletes 50% A. dealbata + 50% V. vinifera pode relacionar-se com o valor obtido para o mesmo 

parâmetro na biomassa de A. dealbata que foi de 0,54 ± 0,05 % m/m. O aumento verificado 

relativamente à biomassa pode justificar-se com a utilização de V. vinifera na formulação destes 

peletes. De acordo com Mediavilla et al. (2009), o valor do teor de cinzas para esta espécie ronda 

os 7,1 %. 

Relativamente à norma BS EN 14961-1:2010, que admite valores para o teor de cinzas desde 0,7 

% até 6 %, o único tipo de peletes a ultrapassar o valor máximo foram os peletes 100% E. globulus, 

no entanto, nenhuma formulação analisada atingiu o valor mínimo, logo estes peletes não 

poderiam ser englobados na categoria A1 para uso doméstico (Orbenberger et al., 2010). 

O teor de carbono fixo dos peletes oscilou entre o valor de 13,62 ± 0,98 % m/m obtido para os 

peletes 100% E. globulus e o valor de 15,90 ± 0,26 % m/m obtido para os peletes 25% C. ladanifer 

+ 75% Mix CMC 1. Este é um exemplo de uma aplicação de um resíduo industrial misto que se 

traduziu num valor elevado do conteúdo de carbono do combustível final. 

Todos os peletes produzidos com biomassa residual apresentam teores de carbono fixo superiores 

ao valor de referência dos peletes 100 % pinho (10,9 % m/m). 
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O poder calorífico superior (PCS) foi determinado, para cada tipo de pelete, através da correlação 

estabelecida por Sheng et al. (2005) utilizando os parâmetros da análise aproximada e verifica-se 

que o valor máximo de PCS obtido se registou nos peletes 100% Urbanos e o menor valor de PCS 

ocorreu nos peletes 100% E. globulus. Nenhum dos peletes analisados igualou ou superou o valor 

de PCS dos peletes de referência, pois apesar de apresentarem valores superiores de carbono fixo 

têm maior teor de humidade e de cinzas e menor teor de matéria volátil o que afecta 

negativamente o seu poder calorífico. 

No cômputo geral da análise aproximada, os peletes 100 % E. globulus tiveram o pior desempenho 

em termos de teor de humidade, teor de cinzas e poder calorífico superior. Assim, deverá 

considerar-se que 100% não será a taxa ideal de utilização deste resíduo. 

Sabendo que um elevado teor de carbono fixo e um baixo teor de cinzas são também parâmetros 

determinantes para a obtenção de um elevado poder calorífico e bom funcionamento do processo 

de combustão, é possível constatar, a partir desta análise aproximada, que os peletes 100 % 

Urbanos e 100 % Frutícolas são bons candidatos para a realização de testes em caldeira.. 

Verifica-se que existem diferenças significativas entre os diferentes tipos de peletes em análise e 

os parâmetros medidos, à excepção do teor de enxofre (p=1). 

O teor de carbono é um parâmetro preponderante na qualidade combustível dos peletes. O valor 

mais elevado para este parâmetro correspondeu aos peletes 100 % Urbanos (48,39 ± 0,05 % 

m/m) seguindo-se os peletes 100% Frutícolas com um valor também superior a 48 %; ambos 

apresentaram valores superiores ao valor de 46 % dos peletes de referência (100 % pinho). 

De realçar que não se encontrou na literatura qualquer referência à produção de peletes a partir 

destes dois tipos de biomassas provenientes da limpeza de espaços verdes urbanos e das podas 

de pomares de frutas. O elevado teor de carbono encontrado nestes peletes pode ser um 

argumento válido para que as entidades gestoras destes resíduos considerem esta via da sua 

valorização energética. 

Os peletes de 100% E. globulus apresentaram o valor mais baixo do teor de carbono 37,68 ± 0,08 

% m/m mas a incorporação da correspondente biomassa numa percentagem mais baixa nos 

peletes 25% E. globulus e 75% Mix CMC 1 traduziu-se num aumento do teor de carbono para um 

valor de 45,80 ± 0,21 % m/m. 

 
Formulação  N (% m/m)  C (% m/m)  H (% m/m)  S (% m/m)  O (% m/m)*  PCS (MJ/Kg)  

100% Mix CMC 1  2,29 ± 0,05c  43,82 ± 0,17b  5,90 ± 0,13b  0,00 ± 0,00  48,00 ± 0,01d  17,74 ± 0,06  

100% Mix CMC 2  2,75 ± 0,07d  44,53 ± 0,62b  6,00 ± 0,06b  0,00 ± 0,00  46,73 ± 0,49b,c  17,97 ± 0,20  

50% A. dealbata + 50% V. 
vinifera  

0,54 ± 0,00a  47,16 ± 0,15d  6,35 ± 0,01c  0,00 ± 0,00  45,96 ± 0,16a,b  18,83 ± 0,05  

25% C. ladanifer + 75% 

Mix CMC 1  
2,13 ± 0,06c  44,53 ± 0,41b  5,85 ± 0,02b  0,00 ± 0,00  47,50 ± 0,49c,d  17,97 ± 0,13  

25% E. globulus + 75% 

Mix CMC 1  
1,89 ± 0,12b  45,80 ± 0,21c  6,28 ± 0,10c  0,00 ± 0,00  46,04 ± 0,42a,b  18,38 ± 0,07  

100% E. globulus  0,63 ± 0,03a  37,68 ± 0,08a  5,09 ± 0,08a  0,00 ± 0,00  56,60 ± 0,03e  15,74 ± 0,03  

100% Frutícolas  0,74 ± 0,01a  48,22±0,12d,e  6,10±0,40b,c  0,00 ± 0,00  44,95 ± 0,13a  19,17 ±0,04  

100% Urbanos  0,61 ± 0,01a  48,39 ± 0,05e  6,09±0,03b,c  0,00 ± 0,00  44,92 ± 0,09a  19,23 ± 0,02  
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O hidrogénio é outro elemento muito abundante na biomassa e que também contribui para o seu 

poder calorífico uma vez que é oxidável. O teor de hidrogénio foi mais elevado para os peletes 50% 

A.dealbata + 50% V.vinifera que apresentaram um valor de 6,35 ± 0,01% m/m, bem como para os 

peletes de 25% E. globulus + 75% Mix CMC 1, também com um teor de hidrogénio superior a 6,2 % 

(o valor de referência dos peletes de 100% pinho). 

Relativamente ao teor de azoto observa-se que os peletes 50% A.dealbata + 50% V.vinifera 

possuem o valor significativamente mais baixo (0,54 ± 0,00 % m/m), enquanto os peletes 100% 

Mix CMC 2 apresentaram o valor mais elevado para este parâmetro (2,75 ± 0,07 % m/m). 

Os teores de enxofre dos peletes estiveram sempre abaixo dos limites de deteção analíticos pelo 

que se considera que este elemento estará presente em concentrações vestigiais sem impacto 

significativo na combustão e em particular nas emissões gasosas. 

O poder calorífico superior foi determinado pela Equação 2.14 de Friedl et al. (2001). Novamente, 

os peletes 100% E. globulus apresentam o pior desempenho, com um valor de PCS de 15,74 ± 

0,03 MJ/kg. Aos peletes 100% Urbanos corresponde um valor de PCS de 19,23 ± 0,02 MJ/kg. 

A análise elementar permite portanto constatar que 100% E.globulus possuem efectivamente o 

maior teor de oxigénio e o menor teor de carbono, o que se vai refletir no seu baixo poder calorífico. 

Por outro lado os peletes 100% Frutícolas e 100% Urbanos apresentam perfis elementares muito 

semelhantes, em particular teores de carbono elevados e teores de azoto baixos, ambos 

características de um bom combustível. 

PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS PELLETS.  

As propriedades mecânicas dos peletes são parâmetros de qualidade de importância decisiva para 

a sua manipulação durante as operações de embalamento e transporte e que influenciam o 

comportamento dos peletes nos sistemas automáticos de alimentação. 

A qualidade dos peletes produzidos foi avaliada através da determinação da sua densidade a 

granel, durabilidade mecânica, teor de finos e dimensões. Nesta fase do trabalho não existia 

quantidade suficiente de peletes 50% A. dealbata + 50% V. vinifera, nem de 100% E.globulus, pelo 

que estes parâmetros apenas foram medidos para os restantes tipos de peletes. 

 
Formulação  Densidade aparente 

(kg/m3)  

Durabilidade mecânica  

(%)  

Teor de Finos  

(%)  

Diâmetro (mm)  Comprimento (mm)  

25% E.globulus + 75% 

Mix CMC 1  
710  88,9  5,6  8,00 ± 0,00  19,20 ± 0,37  

25 % C.ladanifer + 

75% Mix CMC 1  
680  90,8  5,5  8,00 ± 0,00  15,30 ± 0,25  

100% Mix CMC 1  680  96,1  2,2  8,00 ± 0,00  13,30 ± 0,21  
100% Frutícolas  638  94,0  1,1  8,00 ± 0,00  29,60 ± 0,71  
100% Urbanos  605  88,1  2,9  8,00± 0,00  27,40 ± 0,51  
100% Mix CMC 2  673  98,7  0,6  6,00 ± 0,00  13,90 ± 0,25  
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Relativamente às dimensões, todos os peletes apresentaram um diâmetro de 8 mm 

(correspondente ao diâmetro dos orifícios da matriz), à excepção dos peletes 100% Mix CMC 2 que 

apresentaram um diâmetro médio de 6 mm, visto terem sido extrudidos através de orifícios desse 

mesmo diâmetro. Em termos de comprimento, os valores obtidos encontram-se entre 13,90 ± 0,25 

mm para os peletes 100% Mix CMC2 e 29,60 ± 0,71 mm para os peletes 100% Frutícolas. A norma 

BS-EN 14961-1:2010 define 5 diâmetros possíveis para peletes (6, 8, 10, 12 e 25 mm), sendo que 

os peletes em análise se encontram de acordo com a norma. Em termos de comprimento, os 

peletes não devem ter mais que 40 mm e neste caso também todos os peletes se enquadram na 

norma. 

As dimensões dos peletes são factores importantes no que respeita à combustão; peletes mais 

finos permitem uma velocidade de combustão mais uniforme, especialmente em caldeiras de 

pequenas dimensões. Tanto o comprimento como o diâmetro afectam o sistema de alimentação, 

sendo que os peletes com menores dimensões permitem mais facilmente um fluxo contínuo de 

alimentação, sem bloqueios no sistema (Lehtikangas, 2001). Neste sentido, os peletes 100% Mix 

CMC 2 reúnem as condições necessárias para uma melhor velocidade de combustão e fluxo de 

alimentação de peletes à caldeira. 

Relativamente à densidade aparente verifica-se que o valor mais elevado foi obtido para os peletes 

25% E.globulus + 75% Mix CMC1 (710 kg/m3) e que o valor mais baixo correspondeu aos peletes 

100% Urbanos (605 kg/m3). O valor mínimo estabelecido pela norma BS EN 14961-1:2010 é de 

600 kg/m3, portanto todos os peletes analisados se encontram em concordância com os 

requisitos normativos. 

As densidades aparentes mais baixas podem dever-se à heterogeneidade das matérias-primas 

utilizadas na formulação dos peletes, dado que tanto os peletes 100% Urbanos como os peletes 

100% Frutícolas resultam de misturas de diversas espécies. Esta heterogeneidade pode ter sido 

responsável por uma densificação deficiente que no entanto poderá ser optimizada ajustando os 

parâmetros de densificação como pressão e temperatura máxima a estas misturas ou diminuindo 

o tamanho de partícula médio da biomassa triturada. 

Em termos de durabilidade mecânica e teor de finos, estes factores estão relacionados no sentido 

em que uma maior durabilidade significa que os peletes possuem uma maior resistência não 

havendo formação de finos. No caso dos peletes em estudo, apenas os peletes 100% Mix CMC 2 

ultrapassaram o valor de referência para a durabilidade mecânica (≥97,5%), embora todos peletes 

tivessem durabilidades superiores a 88 % e quatro das formulações apresentassem valores 

superiores a 90% para este parâmetro. 

O teor de finos apresenta valores ordem dos 6% para as duas formulações com resíduos florestais. 

Isto significa que a utilização destes peletes poderia levar a problemas como a inalação dos pós, ou 

perigo de explosão, devido ao elevado teor de finos que seria libertado durante o seu 

manuseamento e transporte (Lehtikangas, 2001). Uma forma de contornar a questão da 

durabilidade mecânica e teor de finos seria a utilização de aditivos como o amido para promover a 

aglutinação das matérias-primas. 
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ENSAIOS DE COMBUSTÃO E EMISSÕES DOS PELLETS.  Após realizada a caracterização dos peletes, 

efectuaram-se ensaios de combustão com os peletes 100% Urbanos, 100% Frutícolas e 100% Mix 

CMC 2. Estas três tipologias foram escolhidas visto terem apresentado bons resultados nas suas 

propriedades combustíveis, sendo de prever pouca formação de cinzas e emissões relativamente 

baixas. Também foram utilizados peletes 100% Pinho como referência. 

Os peletes que apresentaram uma ignição mais rápida acompanhada de uma chama maior, foram 

os peletes 100% Urbanos o que está provavelmente relacionado com o teor elevado de matéria 

volátil desses peletes. 

Em termos do sistema de alimentação automática verificou-se que os peletes que permitiram 

atingir uma maior velocidade e maior uniformidade de alimentação foram os peletes 100% Mix 

CMC 2 o que se deve certamente às suas menores dimensões. 

Temos os resultados da caracterização do efluente da combustão. Os resultados destas 

determinações encontram-se em conformidade com o Decreto-Lei nº 78/04 de 3 de Abril, 

encontrando-se os valores corrigidos para as condições normais de pressão e temperatura (101,3 

kPa e 273,15 K, respectivamente). 

 
Parâmetros  100% Urbanos  100% Frutícolas  100% Pinho (referência)  100% Mix CMC 2  

P (atmosférica) kPa  98,9  98,9  98,9  98,9  

T (ambiente) K  298  299  300  300  

T (exaustão) K  330,7  333  333  340,3  

P (absoluta exaustão) kPa  99,03  99,08  99,1  99,2  

O2 (%)  12,4  12,2  11,9  12,2  

CO2 (%)  4,86  4,97  5,16  4,99  

N2 (%)  82,7  82,8  82,9  82,8  

H2O (%)  2,2  9,5  1,3  3,5  

MM (gás seco) g/mol  29,27  29,28  29,3  29,29  

Densidade (gás seco) kg/m3N  1,306  1,307  1,307  1,307  

Velocidade do escoamento m/s  3,9  4,3  4,2  3,7  

Caudal efectivo m3/h  245  271  267  237  

Caudal volúmico seco Nm3/h  194  197  211  180  

Volume amostrado m3  0,43  0,41  0,47  1,14  

Isocinetismo (95-115%)  97  98  99  98  

 

Em termos dos principais efluentes gasosos observa-se um valor um pouco superior do teor de 

água nos gases provenientes dos peletes de biomassa residual por comparação com os peletes de 

100% pinho o que poderia resultar de um valor superior de humidade nos peletes ou de um maior 

teor de hidrogénio na biomassa; estas condições não se observaram na análise aproximada e 

elementar dos peletes 100% Urbanos e 100% Frutícolas mas poderá ter ocorrido absorção de 

humidade atmosférica durante o armazenamento e transporte destes peletes enquanto os peletes 

de referência já se encontravam armazenados no laboratório de combustão. 

Como se pode verificar para as emissões de COV, todos os peletes analisados emitiram valores 

abaixo dos valores limite tanto em termos de concentração como em termos de caudal mássico. 
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Os peletes 100% Frutícolas e 100% Urbanos apresentaram emissões de NOx abaixo dos limites de 

concentração e de caudal. Estes valores de emissões estão de acordo com a análise elementar, 

que apresentou teores de azoto de 0,74 ±0,01 % m/m para os peletes 100% Frutícolas e de 0,61 

±0,01 % m/m para os peletes 100% Urbanos. 

Por outro lado, os peletes 100% Pinho e 100% Mix CMC 2 ultrapassaram os limites mássico e de 

caudal relativos às emissões de NOx. 

No entanto as emissões de CO tanto para os peletes 100% Frutícolas como para os peletes 100% 

Urbanos encontram-se muito acima do limite legal para as concentrações. Estes valores elevados 

indicam que a combustão destes peletes não foi completa e que os parâmetros de operação da 

caldeira deverão ser ajustados. Este resultado não é totalmente surpreendente pois todos os 

peletes estão a ser comparados em condições padrão de combustão que foram optimizadas para 

os peletes de referência (100% pinho). 

Os peletes 100% Mix CMC 2 também apresentaram emissões de CO acima dos limites legais, mas 

de uma forma menos significativa e os peletes 100% Pinho respeitaram os limites legais de 

emissões de CO tanto na concentração como no caudal. 

Como seria de esperar tendo em conta os resultados da análise elementar, as emissões de SO2 

não foram significativas para nenhum dos peletes, encontrando-se muito abaixo dos limites legais. 

As maiores emissões de partículas totais em suspensão (PTS) registaram-se para os peletes 100% 

Urbanos, mas ficando muito abaixo do limite legal, assim como os restantes peletes. Ainda assim 

as emissões de partículas poderão ser substancialmente reduzidas para os peletes de biomassa 

residual caso se efectue a optimização das condições de combustão, necessária à redução das 

emissões de monóxido de carbono. 

Os resultados obtidos indicam que é necessário minimizar o problema das emissões para peletes 

de diferentes formulações através de um ajuste das condições de combustão, que por norma estão 

optimizadas para peletes de pinho. É de esperar que peletes de diferentes formulações possuam 

comportamentos de combustão diferentes e como consequência podem ocorrer situações como 

processos de combustão incompleta originando emissões elevadas de monóxido de carbono, como 

se verificou para os peletes 100% Frutícolas e 100% Urbanos. No entanto as características 

energéticas e de composição destes peletes bem como a disponibilidade e baixo custo da matéria-

prima utilizada na sua produção justificam que se tente encontrar as condições da sua utilização 

adequada e assim alargar o espectro de biomassas disponíveis para a produção de 

biocombustíveis sólidos. 

CONCLUSÕES FINAIS NA PRODUÇÃO DE PELLETS. Foram analisados diferentes tipos de resíduos 

de biomassa, com vista à caracterização das suas propriedades combustíveis. A caracterização é 

um passo essencial à potencial valorização energética destes resíduos, em particular através do 

processo de combustão. 
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Caracterização dos resíduos de biomassa. As amostras de biomassa apresentaram teores de 

humidade entre 7,82 % m/m e 41,46 % m/m. As amostras foram secas ao ar antes das análises 

mas a grande heterogeneidade das amostras estudadas e alguns tratamentos prévios que lhes 

foram aplicados justificam a gama tão ampla de variação deste parâmetro. 

O teor de matéria volátil presente nas 32 amostras oscilou num intervalo compreendido entre 

48,34 % m/m e 78,33 % m/m sendo as diferenças significativas mais evidentes entre amostras do 

que entre tipo de resíduo. As diferenças registadas indicam que as várias amostras terão 

comportamentos de combustão distintos sendo mais fácil a ignição das amostras com o teor de 

matéria volátil mais elevado. 

O carbono fixo registou-se num intervalo entre 9,87 % m/m e 16,02 % m/m, ficando aquém dos 

valores relatados na literatura, para algumas das amostras analisadas. 

Por fim, o teor de cinzas apresentou resultados entre 0,57 % m/m e 9,40 % m/m, não existindo 

diferenças significativas quando análise é realizada por tipo de resíduo. Os valores mais elevados 

dos teores de cinzas registaram-se para a biomassa de E. globulus e algumas biomassas de 

terrenos urbanos, sobretudo canas e arbustos. 

A análise termogravimétrica permitiu estudar a cinética da perda de massa de algumas amostras 

em função da temperatura e constatar que esta cinética é muito influenciada pelas proporções de 

hemiceluloses, celulose e lenhina da biomassa. 

Com esta análise verificou-se que a amostra com maior perda mássica nas condições 

experimentais utilizadas foi a amostra A17 (Arundo donax L.), perdendo 99 % da sua massa inicial. 

Através dos termogramas também foi possível verificar que as amostras A3 (pó e lascas de pinho), 

A8 (rama de eucalipto) e A17 possuem teores consideráveis de celulose e hemiceluloses. As 

amostras A11 (bagaço de azeitona, 2012) e A29 (Olea europeae) apresentaram perfis 

termogravimétricos muito diferentes dos restantes, apresentando um pico para a lenhina bastante 

intenso. 

A velocidade de perda de água, de volatilização de compostos orgânicos e da decomposição 

térmica das hemiceluloses, da celulose e da lenhina são parâmetros que indiciam qual o 

comportamento de uma determinada biomassa em caldeira para além de ser uma forma 

alternativa de estudar a sua composição. 

Do ponto de vista da composição mineral das cinzas das amostras, verifica-se que os vários tipos 

de resíduo de biomassa apresentam características distintas. Entre os elementos em maior 

concentração encontram-se o Na, K, o Ca e o Mg. Os metais pesados encontram-se em 

concentrações inferiores por comparação, no entanto os mais abundantes são o Cu, Zn e Pb. 

Relativamente à medição do poder calorífico superior o intervalo de valores obtido foi de 12,32 

MJ/kg a 20,52 MJ/kg, sendo que o PCS mais elevado pertence à amostra A11 (bagaço de 

azeitona, 2012). Em termos de tipo de resíduo, os resíduos florestais apresentaram o maior valor 

de PCS com 18,64 MJ/kg, embora os resíduos industriais, hortofrutícolas e urbanos linho-

celulósicos tenham apresentado valores igualmente interessantes. 
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Com o estabelecimento de correlações entre as equações para o cálculo do PCS e o PCS medido 

experimentalmente, foi possível constatar que a equação de Bridgwater et al., 1986, que utiliza 

parâmetros da análise aproximada e elementar, apresentou o melhor coeficiente de correlação de 

Pearson com valor 0,519 (correlação moderada). Todas as outras equações apresentaram 

coeficientes de correlação inferiores a 0,235 (correlação fraca). 

Os resultados obtidos com a caracterização dos resíduos de biomassa permitem concluir que 

existe uma grande variabilidade nos parâmetros analisados e que a causa maioritária para esta 

variabilidade é a origem da matéria-prima. Como já foi exposto neste trabalho, a constituição 

química e estrutural da matéria vegetal determina as características da biomassa enquanto 

combustível. 

Tratando-se de uma matéria-prima muito diversificada, a caracterização de diferentes tipos de 

resíduo torna-se imperativa, para que se possam criar ou melhorar bases de dados com as 

características combustíveis das biomassas. 

Caracterização dos peletes e ensaios de combustão. Os peletes produzidos apresentaram boas 

características em termos de coloração e brilho. Todos os peletes apresentaram valores de teor de 

humidade abaixo do requisito normativo (10 %). 

Os teores de matéria volátil obtidos indicaram que os peletes 100% Urbanos possuiriam melhores 

características de ignição. 

As formulações de peletes estudadas apresentaram diferenças notórias em termos de teor de 

cinzas, sendo que os peletes de 100% E. globulus apresentaram um teor de cinzas muito elevado 

(7,75 %). Todos os outros peletes obtiveram teores de cinzas abaixo dos valores indicados na 

norma (0,7 % a 6 %). 

Os peletes estudados, com excepção dos peletes 100% E. globulus, apresentaram valores de 

carbono fixo acima dos peletes 100% pinho de referência. No PCS estimado esta tendência 

inverteu-se, sendo que nenhum pelete superou o valor de PCS dos peletes de referência. 

Na análise elementar verificaram-se teores de azoto compreendidos entre 0,54 % e 2,75%, teores 

de carbono entre 37,68 % e 48,39 %, teores de hidrogénio entre 5,09 % e 6,35 % e teores de 

oxigénio entre 44,92 % e 56,60 %. Nenhum pelete exibiu um teor de enxofre detetável. 

Para os parâmetros de qualidade analisados verificou-se que os peletes 100% Mix CMC 2 

apresentaram a melhor durabilidade mecânica (98,7 %) e teor de finos (0,6 %), no entanto a 

melhor densidade aparente corresponde aos peletes 100% E. globulus. 

Devido à abundância e disponibilidade das matérias-primas utilizadas na sua formulação e às suas 

boas propriedades combustíveis, os peletes 100% Frutícolas, 100% Urbanos e 100% Mix CMC 2 

foram submetidos a ensaios de combustão, monitorizando as suas emissões gasosas. 

Efectivamente estes peletes apresentaram uma boa ignição. No entanto foram excedidos os limites 

legais para as emissões de CO, situação que decorre da combustão incompleta e que evidencia a 

necessidade seria a optimização de optimizar os parâmetros dos sistemas de combustão para 

peletes de outras formulações que não pinho. 
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A utilização de resíduos na formulação de peletes tem como principal propósito a utilização de 

diferentes fluxos de resíduos passíveis de valorização energética, permitindo que o pinho e outros 

materiais lenhosos de boa qualidade tenham outro tipo de valorização material. As dificuldades na 

utilização destes resíduos prende-se também com questões logísticas visto que alguns resíduos 

são sazonais (como o bagaço de azeitona ou engaço de uva) e outros encontram-se 

demasiadamente dispersos para serem canalizados para a produção de peletes, envolvendo 

custos adicionais significativos à sua produção. No entanto a produção nacional de resíduos de 

biomassa atinge números significativos e existem expectativas de crescimento da procura pelo que 

a alternativa de utilizar diferentes formulações de acordo com a disponibilidade dos resíduos e as 

suas características é essencial para assegurar a sustentabilidade desta indústria. 
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ESTUDO TÉCNICO SOBRE A TORREFAÇÃO DE PELLETS. A biomassa pode apresentar diferenças 

consideráveis nas suas características físicas, químicas e morfológicas. Esta matéria-prima possui 

uma densidade energética relativamente baixa quando comparada a um combustível fóssil, e por 

conseguinte para fornecer a mesma energia é inevitável a utilização de uma maior quantidade de 

biomassa. O teor de umidade da biomassa é relativamente elevado o que favorece a sua 

biodegradabilidade. Outra limitação à competitividade da biomassa como combustível é a sua 

localização descentralizada, que aumenta os custos associados à sua utilização (Chew, et al., 

2011). A conversão da biomassa em biocombustíveis sólidos com maior densidade, menor teor de 

umidade e maior poder calorífico do que as matérias-primas originais é uma estratégia que tem 

sido desenvolvida para obviar a alguns dos problemas indicados acima 

TORREFAÇÃO: PRÉ-TRATAMENTO DA BIOMASSA PARA FINS ENERGÉTICOS.  . A torrefacção é um pré-

tratamento térmico utilizado para o melhoramento de material ligno-celulósico, conferindo-lhe 

melhor qualidade e tornando-o um biocombustível mais atrativo. Do ponto de vista químico, o 

objetivo da torrefacção é a remoção do oxigénio obtendo um produto final sólido, a biomassa 

torrefeita, que terá uma razão O/C inferior à biomassa original (Van der Stelt et al., 2011). 

Durante o processo de torrefacção, a biomassa perde água e uma parte do seu teor de voláteis, 

tornando-se seca, facilmente destroçável e mais escura. No entanto esta fragilidade não é tão 

elevada quando comparada à biomassa carbonizada (Felfi et al., 2005). A principal distinção entre 

os conceitos de carbonização e torrefacção encontra-se na gama de temperaturas utilizada em 

cada um dos tratamentos sendo que a torrefacção se situa numa gama entre 200 e 300 °C e a 

carbonização situa-se em temperaturas superiores (Park et al., 2012) 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 

(Shang et al., 2012; Uslu et al., 2008). 

O aumento da hidrofobicidade após a torrefação é justificado pela eliminação de grupos hidroxilo (-

OH), graças à exposição das amostras a temperaturas elevadas. Com a perda deste grupo 

funcional perde-se a capacidade de estabelecer ligações por ponte de hidrogênio (Bergman et al., 

2005). Além disso, durante este processo termoquímico ocorre formação de estruturas insaturadas 

não-polares, propriedade que pode também contribuir para a diminuição da biodegradabilidade em 

amostras sujeitas a torrefacção (Patel et al., 2011). 

Por norma, a torrefação é realizada como pré-tratamento diretamente na matéria-prima e 

posteriormente a matéria-prima é submetida a um processo de densificação, como por exemplo, a 

sua transformação em peletes. A densidade energética dos peletes de biomassa torrefeita atinge 

18 GJ/m3. Embora esta densidade energética seja menor que a do carvão (20,4 GJ/m3), é 20 % 

mais elevada que a dos peletes comerciais. Assim, a combinação da torrefacção com a peletização 

oferece vantagens significativas quando é considerada a logística da biomassa, como por exemplo 

uma diminuição da pressão necessária para a densificação e do consumo de energia do processo 

(Uslu et al., 2008). 

Diversos autores avaliaram o desempenho da biomassa quando sujeita a torrefação, com 

diferentes variações nos parâmetros da operação.  
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De entre os estudos realizados destacam-se o estudo dos mecanismos de reação, a avaliação 

química e física da biomassa torrefeita no processo de combustão e gasificação, o estudo de 

balanços energéticos e de massa e a análise de custos do processo de torrefação. Bourgois e 

colaboradores examinaram o efeito da torrefacção a 260 °C em atmosfera inerte nas propriedades 

de biomassa de pinheiro. 

Os tempos de residência utilizados variaram entre 25 min e 4 h e os gases formados no processo 

foram analisados por cromatografia gasosa tendo-se determinado que os principais compostos 

não-condensáveis foram CO, CO2, O2, e N2. Os autores monitorizaram a perda da massa do 

produto sólido durante a torrefação e efetuaram a sua análise aproximada e elementar. Verificou-se 

que o processo de torrefação provocou, uma diminuição dos teores de hidrogênio e oxigênio 

presentes na biomassa e um aumento do teor de carbono e de lenhina de forma proporcional ao 

tempo de residência. Em geral, o processo de torrefação produziu um aumento no poder calorífico 

superior da biomassa de cerca de 44% e melhorou as características de hidrofobicidade da 

biomassa (Bourgois et al., 1998). 

Pentananunt e colaboradores avaliaram as características de biomassa torrefeita através de 

análise aproximada e elementar. Nos testes de torrefação realizados a temperaturas entre 250 °C 

e 270 °C e tempos de residência entre 2 h e 3 h, observaram uma redução do teor de hidrogênio e 

oxigênio e um aumento do teor de carbono com o aumento do tempo e temperatura de torrefação. 

Foram também realizados testes de combustão com a biomassa submetida a torrefação e esta 

apresentou um melhor desempenho comparativamente à biomassa sem torrefação, produzindo 

cor menos densa, menos fuligem e apresentando uma maior velocidade de combustão 

(Pentananunt et al., 1990). 

O processo de torrefação foi avaliado por termogravimetria (TGA) utilizando quatro tipos de 

biomassa, com diferentes proporções de celulose, hemiceluloses e lighina. Constatou-se que as 

hemiceluloses são quase completamente decompostas, mas a celulose e a lighina são apenas 

parcialmente decompostas (Chen et al., 2010). Os mesmos autores também estudaram a cinética 

de decomposição da celulose, hemiceluloses para diferentes temperaturas num processo de 

torrefação isotérmico e propuseram um modelo de decomposição da biomassa através da 

combinação das equações que descrevem a cinética de decomposição de cada componente. 

(Chen et al., 2011). 

Mas nem sempre a torrefação favorece as qualidades da biomassa para produção de 

biocombustíveis sólidos. Li e colaboradores estudaram a peletização submetida a torrefação num 

reator de leito fluidizado e concluíram que o consumo energético do processo de peletização foi 

superior para a biomassa torrefeita do que para a biomassa não tratada porque a decomposição 

das hemiceluloses, celulose afectou negativamente a plasticidade da biomassa. A densidade dos 

peletes produzidos foi inferior à dos peletes de controle devido à perda de água quimicamente 

ligada e à perda dos compostos ligantes de baixo ponto de fusão. Este estudo comprovou que as 

propriedades dos peletes são afetadas pelo processo de torrefacção de uma forma significativa em 

termos de propriedades mecânicas mas nem sempre de forma favorável (Li et al., 2012) 
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A torrefação e densificação de diferentes espécies de coníferas foram estudadas por Peng e 

colaboradores que constataram que o poder calorífico se encontra diretamente relacionado com a 

perda de massa que ocorre durante a torrefação e que por sua vez aumentou com a severidade da 

torrefação, isto é, das condições de temperatura e tempo. Este trabalho também demonstrou que a 

compressão da matéria-prima torrefeita é mais difícil de realizar e portanto consome mais energia 

que a peletização com matéria-prima sem pré-tratamento. As condições ótimas de torrefação neste 

estudo levaram a uma perda de massa de 30% e a um aumento de 20% no poder calorífico 

superior dos peletes produzidos (Peng et al., 2013). 

A torrefação pode ter um impacto negativo nas propriedades mecânicas dos peletes, levando a 

problemas durante o transporte e o manuseamento. A afirmação anterior é verdadeira para um 

processo em que se realiza a torrefação da biomassa e posteriormente se produzem peletes com 

essa matéria-prima, no entanto, ainda não existe literatura suficiente a respeito da utilização do 

processo de torrefação após o processo de peletização (Shang, et al., 2012). Assim sendo, esta 

abordagem deve ser mais estudada para que se avalie o seu potencial no aumento da densidade 

energética dos peletes, (Felfi et al., 2005), sem os efeitos negativos no consumo energético da 

linha de produção ou nas propriedades mecânicas dos peletes. 

TECNOLOGIA E FASES DO PROCESSO DE TORREFAÇÃO. A torrefação é um processo termoquímico 

moderado, que utiliza temperaturas baixas (entre 200 °C e 300 °C) em atmosfera inerte ou 

deficiente em oxigênio, para produzir combustíveis sólidos mais homogêneos e com maior poder 

calorífico. Estes combustíveis terão uma hidrofobicidade elevada e um teor de oxigênio inferior ao 

da matéria-prima (Park et al., 2013). 

A celulose, hemiceluloses e lenhina presentes na biomassa passam por diferentes transformações 

químicas durante a torrefação devido às suas reatividades químicas e estabilidades térmicas 

distintas. Por exemplo, entre os 200 °C e 300 °C a perda de massa é dominada pela desidratação 

e desvolatilização das hemiceluloses (Chew et al., 2011). Por ser a componente da biomassa com 

maior reatividade nesta gama de temperaturas, a decomposição das hemiceluloses está na base 

do mecanismo de torrefação (Van der Stelt et al., 2011). A degradação desta componente ocorre 

numa reação de dois passos que se inicia pela formação de compostos de baixo peso molecular 

(mono e oligossacarídeos) que são posteriormente degradados cataliticamente (pela matéria 

mineral), resultando na formação de CO e CO2 (Prins et al., 2006). 

Geralmente, o processo de torrefação pode ser dividido em diversos passos: aquecimento, 

secagem, torrefação e arrefecimento. As diferentes fases da torrefação ocorrem em diferentes 

gamas de temperatura (Van der Stelt et al., 2011): 

 A biomassa é aquecida desde a temperatura ambiente até cerca de 100ºC e nessa gama de 

temperatura perdem-se componentes muito voláteis e alguma água; 

 A pré-secagem ocorre a partir dos 100 °C, quando as moléculas de água livres evaporam, a 

temperatura constante; 
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 Após secagem e aquecimento intermédio a temperatura da biomassa aumenta até 200 ºC. As 

moléculas de água fisicamente ligadas 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 °C pois a partir dessa temperatura ocorre decomposição dos biopolímeros constituintes dos 

materiais lenhosos e será mais ou menos extenso quanto maior for a temperatura máxima de 

aquecimento e o tempo decorrido a essa temperatura. A temperatura de torrefação é definida 

como a temperatura máxima constante de todo o processo. É durante este período que ocorre a 

maior parte da perda de massa. 

 Por último, o arrefecimento do produto sólido ocorre quando a temperatura desce até abaixo 

dos 200 °C, idealmente até à temperatura ambiente. 

É possível observar que o teor de carbono fixo aumenta enquanto o teor em matéria volátil 

decresce, à medida que a temperatura de torrefação e tempo de residência se intensificam, sendo 

esta observação válida para as diferentes biomassas representadas. A desintegração de grupos 

funcionais contendo oxigênio é a principal responsável pelas mudanças verificadas na análise 

aproximada de matéria-prima submetida a torrefação. Outro mecanismo relevante é o efeito 

catalítico dos componentes minerais, que se pensa ser determinante nas perdas de matéria volátil. 

O teor de cinzas geralmente aumenta após torrefação, embora este aumento seja inferior ao 

aumento verificado para o carbono fixo. O teor de cinzas é inerente à matéria-prima escolhida para 

análise, sendo que o teor de cinzas inicial terá pouco impacto no produto final. O efeito do tempo 

de residência na torrefação é descrito como sendo menos significativo quando comparado com o 

efeito da temperatura. As condições ideais de operação serão num regime de temperaturas baixas 

ou de temperaturas elevadas acoplados a tempos de residência curtos para minimizar as perdas 

de energia (Chew et al., 2011). 

PRODUÇÃO DE PELLETS TORRIFICADOS EM PORTUGAL.  Os peletes utilizados nestes ensaios foram 

produzidos na unidade industrial da empresa Casal & Carreira Biomassa, Lda, Alcobaça. 

Cerca de 3 g de amostra (peletes de biomassa) foram pesados numa balança analítica (Mettler 

Toledo AB204-S, d=0,1 mg) e colocados em cadinhos de porcelana com tampa (1 g em cada 

cadinho, ensaios realizados em triplicado). Os cadinhos com amostra foram colocados numa mufla 

(Naberthermtorrefacção) e submetidos a torrefação às temperaturas de 200 °C e 250 °C e 

utilizando tempos de residência de 30, 60 e 120 min. 

As misturas designadas como Mix CMC são majoritariamente constituídas por biomassa residual 

de pinheiro proveniente de indústrias transformadoras, podas ou materiais em fim de vida. 

Análise aproximada. Para as amostras submetidas aos testes de torrefação foram realizados 

ensaios de análise aproximada. 

Determinação das propriedades mecânicas dos peletes. De forma a estabelecer uma comparação 

das propriedades mecânicas dos peletes antes e depois da torrefação, os peletes 100% Mix CMC 

2, 100% Frutícolas e 100% Urbanos foram submetidos a torrefação a 250 °C durante 60 min num 

forno rotativo industrial de pirólise (M. J. Amaral, modelo F. R. 100).  
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Este ensaio foi realizado no CVR - Centro para a Valorização de Resíduos e foi realizado numa 

escala apropriada à obtenção de peletes torrefeitos suficientes para realizar os testes 

subseqüentes. A durabilidade mecânica, teor de finos e densidade aparente dos peletes torrefeitos 

foram determinadas por métodos normalizados: a densidade aparente (kg/m3) foi determinada de 

acordo com a norma BS EN 15103:2009 e a durabilidade mecânica (%) e quantidade de finos (%) 

foram determinados através da norma CEN/TS 15210-1:2009.  

Análise de resultados. A observação visual dos peletes após os ensaios de torrefação, permitiu 

verificar que todos os peletes em análise escureceram e adquiriram um aspecto mais uniforme. 

Além de sofrerem escurecimento, os peletes tornaram-se também mais friáveis com o aumento da 

temperatura e do tempo de residência, sendo estas características mais evidentes para os ensaios 

a 250 °C durante 120 min. Nestas condições, os peletes libertavam pequenas partículas devido à 

sua friabilidade e o seu aspecto era semelhante a carvão. 

 

Pellets 100% Mix CMC 1: A- Sem torrefação; B- 200 ºC, 30 min; C- 200 ºC, 60 min;D- 200 ºC, 120 

min; E- 250 ºC, 30 min; F-250 ºC, 60 min; G- 250 ºC, 120 min. 

A influência da temperatura de torrefação no escurecimento é notória, mas a friabilidade parece 

depender bastante do tempo de residência tornando-se muito mais acentuada para os tempos 

superiores a 30 min. 

Análise aproximada. A torrefação é um processo termoquímico que permite a produção de carvão 

de elevada qualidade em termos de teor energético. Uma vez submetidas ao processo de 

torrefação, as amostras passam por modificações físicas e químicas que alteram das suas 

características (Patel et al., 2011). 

As mudanças químicas e físicas que ocorrem durante a torrefação são dependentes da 

temperatura, ou seja, entre 100 °C e 150 °C ocorre a secagem das amostras, a despolimerização 

ocorre a partir de 150 °C a 200 °C e os polímeros com cadeias menores condensam formando 

estruturas sólidas. Um aumento da temperatura de 200 °C até 275 °C leva a uma desvolatilização 

limitada e a uma carbonização das estruturas sólidas formadas anteriormente, aos 300 °C ocorre 

uma desvolatilização extensiva e os restantes polímeros existentes são carbonizados (Patel et al., 

2011; Van der Stelt et al., 2011). 
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Os teores de matéria volátil, carbono fixo e cinzas dos peletes sem torrefação e para as seis 

condições de torrefação. O poder calorífico superior dos peletes foi estimado a partir da sua 

composição aproximada recorrendo à Equação 2.10 proposta por Sheng e colaboradores (Sheng et 

al., 2005). 

Como os peletes apresentaram teores de unidade entre 7 % e 9 % e durante os ensaios de 

torrefação perdem essa água residual não se considerou pertinente avaliar o teor de unidade dos 

peletes após torrefação tendo-se considerado que seria residual e resultante do re-equilíbrio dos 

peletes com a unidade atmosférica. 

Independentemente da matéria-prima utilizada observa-se um aumento do teor de cinzas com a 

temperatura e com o tempo de residência pois esta fração não volátil tende a aumentar por efeito 

de concentração resultante da eliminação da água e outros com ponentes voláteis durante o 

processo de torrefação. 

Já no caso da matéria volátil observou-se um comportamento distinto às duas temperaturas de 

torrefação testadas. A 200 °C o teor de matéria volátil aumentou relativamente ao teor nos peletes 

originais e esse aumento foi tanto maior quanto menor o tempo de residência. Esta variação do 

teor de matéria volátil resulta da eliminação da água presente nos peletes e é particularmente 

acentuada para tempos de residência curtos para os quais é sobretudo a água que é eliminada e 

não ocorrem perdas significativas de compostos orgânicos voláteis. Quando o tempo de residência 

aumenta inicia-se o processo de volatilização de compostos orgânicos de peso molecular médio a 

baixo que são componentes da fração volátil da biomassa pelo que o seu teor diminui. 

Quando a torrefação foi efetuada a 250ºC o teor de matéria volátil só aumentou relativamente ao 

teor dos peletes originais quando o tempo de residência foi curto (30 min ou 60 min); o aumento 

do tempo de residência a esta temperatura para valores de 60 min ou 120 min traduziu-se num 

aumento acentuado da volatilização de compostos orgânicos que se sobrepôs ao efeito de 

concentração resultante da perda de água e nessas condições os peletes torrefeitos apresentaram 

um decréscimo do seu teor de matéria volátil relativamente aos peletes originais. O tempo de 

residência limite a partir do qual este parâmetro começa a diminuir, a esta temperatura de 

torrefação, variou de pellets para pellets, ou seja dependeu da natureza das matérias-primas 

utilizadas. 

O carbono fixo dos peletes carbonizados aumentou relativamente aos peletes originais e esse 

aumento foi proporcional à temperatura de torrefação. Assim, os peletes sujeitos a torrefação a 

250 ºC apresentaram um maior acréscimo do seu teor de carbono fixo e este parâmetro aumentou 

também com o tempo de residência a esta temperatura. Já no caso da torrefação efetuada a 200 

°C o carbono fixo apresenta um comportamento variável em função do tempo de residência, 

aumentando em relação aos peletes originais para tempos de residência baixos mas invertendo 

esta tendência para os tempos de residência mais longos. 

Calcularam-se as médias dos teores de matéria volátil, cinzas e carbono fixo para os vários peletes 

torrefeitos produzidos a partir de uma mesma matéria-prima e compararam-se estes valores entre 

si para avaliar a influência do tipo de matéria-prima do pellets no seu comportamento em 

condições de torrefação. 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 332 

 
Pelete  MV (% m/m bs)  A (% m/m bs)  CF (% m/m bs)  PCS (MJ/kg)  

100% Mix CMC 1  74,70±3,26a,b,c  5,53±0,45d  18,70±2,94a  18,40±0,60  

100 % Mix CMC 2  75,41±4,52b,c  4,67±0,71c  18,89±4,53a  18,60±0,55  

50% A. dealbata + 50% V. vinifera  76,96±3,00c  2,04±0,40a  19,78±3,55a  19,18±0,73  

25% C. ladanifer + 75% Mix CMC 1  74,29±3,99a,b,c  5,46±0,66d  18,99±3,81a  18,38±0,58  

25% E. globulus + 75% Mix CMC 1  72,51±4,02a,b  6,65±0,95e  19,79±3,74a  18,19±0,55  

100% E. globulus  70,89±4,32a  9,00±1,25f  18,79±4,04a  17,57±0,73  

100% Frutícolas  74,08±4,72a,b,c  4,32±0,61b,c  20,62±4,89a  18,76±0,58  

100% Urbanos  74,85±6,26a,b,c  3,70±1,16 b  20,64±5,78a  18,93±0,49  

 

Verifica-se que o teor de matéria volátil mais baixo foi obtido para os peletes de 100% E. globulus 

(70,89 ± 4,32 % m/m), enquanto o valor mais elevado se registrou para os peletes de 50% A. 

dealbata + 50% V. vinifera (76,96 ± 3,00 % m/m) o que é compreensível tendo em conta a 

quantidade de componentes de baixo peso molecular existentes na rama de eucalipto por 

comparação com as existentes na matéria lenhosa de acácia ou de videira. 

Em termos do teor de cinzas, os peletes de 50% A. dealbata + 50% V. vinifera apresentaram o valor 

mais baixo para este parâmetro, 2,04 ± 0,40 % m/m. Tal seria de esperar, visto que na 

caracterização da biomassa de A. dealbata e na caracterização destes peletes sem torrefação, se 

observaram teores de cinzas baixos de 0,57 ± 0,08 % m/m para a biomassa e 1,61 ± 0,05 % m/m 

para os peletes. O valor mais elevado de cinzas pertenceu aos peletes de 100% E. globulus (9,00 ± 

1,25 % m/m), que é também determinado pela biomassa utilizada na sua formulação, que 

apresentou um teor de cinzas de 3,81 ± 0,63 % m/m. 

Para o parâmetro carbono fixo não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas, 

sendo que o valor mais elevado foi obtido para os peletes 100% Urbanos (20,64 ± 5,78 % m/m). 

Estes peletes são constituídos pela mistura de todas as amostras de biomassa do grupo “Resíduos 

ligno-celulósicos urbanos”, analisadas no capítulo anterior e que apresentaram valores de carbono 

fixo compreendidos entre 6,49 ± 0,22 % m/m e 15,12 ± 0,28 % m/m. 

Quanto ao poder calorífico superior estimado a partir da composição aproximada obteve-se o valor 

médio mais baixo (17,57 ± 0,73 MJ/kg), para os peletes 100% E.globulus enquanto o valor mais 

elevado (19,18 ± 0,73 MJ/kg) se registrou para os peletes 50% A. dealbata + 50% V. vinifera. Este 

resultado prende-se obviamente com o fato de que a biomassa de E. globulus utilizada na 

formulação destes peletes ser constituída majoritariamente por folhas, ao passo que a biomassa 

de A. dealbata era integralmente constituída por madeira. 

Os PCS mais elevados são justificados pelas características específicas da biomassa utilizada na 

formulação dos peletes, como por exemplo, o teor de lenhina. Para a gama de temperaturas 

estudada, este componente da biomassa não é afetado de forma significativa (Lasode et al., 

2014).  
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Outra justificação prende-se com o decréscimo do teor de oxigênio causado por este processo 

termoquímico e o conseqüente aumento da proporção relativa de carbono. Estes dois fatores 

melhoram significativamente as propriedades combustíveis das amostras (Keipi et al., 2014). 

Estabelecendo uma comparação com os resultados da composição aproximada destes peletes, 

sem torrefação verifica-se que os peletes de 50% A. dealbata + 50% V. vinífera se revelam bastante 

promissores para um estudo mais extensivo de efeitos de torrefação, visto que o seu teor de cinzas 

médio se encontra dentro dos limites para a sua utilização industrial, para as diferentes condições 

de torrefação testadas. O teor de carbono fixo destes peletes apresenta um aumento de cerca de 

5,5 % após torrefação. 

Os peletes 100% Frutícolas e 100% Urbanos apresentam os valores de carbono fixo 5-6% mais 

elevados após torrefação e é neste parâmetro que é mais notório o efeito da torrefação nestas 

duas formulações. Relativamente ao teor de cinzas destes 2 tipos de peletes o aumento após 

torrefação é de apenas 0,8 % em ambos os casos. 

Finalmente, os peletes com as formulações base utilizadas na empresa CMC Biomassas (100 % 

Mix CMC 1 e 2) apresentam resultados muito semelhantes entre si, sendo de destacar apenas que 

os peletes 100% Mix CMC 2 apresentam um aumento no teor de cinzas superior aos peletes 100% 

Mix CMC 2, após torrefação. 

A maior perda de matéria volátil ocorre nas condições de 250 °C e 120 min (66,14 ± 2,98 % 

m/m). De notar que os teores de matéria volátil nas diferentes condições de torrefação 

relativamente à condição sem torrefação foram mais elevados, só se verificando a sua diminuição 

nas condições de torrefação 250 °C durante 60 e 120 min. 

O teor de cinzas tem, como seria de esperar, o seu valor mais baixo nas condições sem torrefação 

(4,23 ± 1,7 % m/m), sendo que o valor significativamente mais elevado pertence às condições de 

250 °C durante 120 min (6,41 ± 2,35 % m/m). O teor de cinzas aumenta com o aumento da 

severidade das condições de torrefação. O aumento das cinzas, bem como o aumento do carbono 

fixo está diretamente relacionado com a perda de massa, ou efeito de concentração da matéria 

mineral. O aumento na concentração relativa dos minerais presentes nas cinzas pode contribuir 

para a reatividade do produto final, visto que alguns destes minerais são cataliticamente ativos, 

como é o caso do potássio e do sódio (Xue et al., 2014). 

É de notar um aumento do carbono fixo, praticamente para o dobro, entre os peletes sem 

torrefação (14,82 ± 0,94 % m/m) e as condições de 250 °C e 120 min (27,44 ± 2,33 % m/m). 

Este aumento é uma conseqüência da remoção extensiva de hidrogênio e oxigênio das amostras 

durante o processo de torrefação, embora algum carbono seja libertado na forma de 

hidrocarbonetos (Medic et al., 2012). 

Assim sendo, de acordo com os dados fornecidos verifica-se que dentro das condições estudadas, 

a temperatura mais promissora corresponde aos 250 °C, sendo que os efeitos mais visíveis se 

encontram nos 60 e 120 min, embora o teor de cinzas para os 120 min seja muito elevado. Os 

peletes submetidos a torrefação a 250 °C apresentam: 

 Um decréscimo acentuado de matéria volátil comparativamente aos peletes sem torrefação; 
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 Um teor de cinzas elevado, que no entanto está dependente também da formulação de pellets 

utilizada; 

 Um aumento muito significativo no teor de carbono fixo; 

 Existe um compromisso entre um elevado teor de cinzas e um elevado carbono fixo, pelo que se 

opta por um teor de cinzas menor em detrimento de um maior valor para o carbono fixo, ou seja, 

optar-se-ia por um tempo de residência de 60 min; 

 O PCS dos peletes é sempre mais elevado quando estes são submetidos a torrefação. Para as 

condições de 250 °C durante 60 min, este parâmetro tem um aumento de 1,64 MJ/Kg 

comparativamente aos peletes sem torrefação. 

Propriedades mecânicas. O efeito de torrefação em peletes foi também estudado em termos das 

propriedades mecânicas destes biocombustíveis, de forma a comparar estes parâmetros antes e 

após torrefação. 

Os valores obtidos para a densidade aparente, durabilidade mecânica e teor de finos dos peletes 

100% Frutícolas, 100% Urbanos e 100% Mix CMC 2, sem torrefação e após torrefação a 250 °C 

durante 60 min, num forno rotativo industrial de pirólise. 

Estas propriedades foram determinadas para os peletes que apresentaram uma composição 

imediata mais promissora em termos de aumento de carbono fixo após torrefação (100% 

Frutícolas, 100% Urbanos) e para uma das formulações base utilizadas pela empresa produtora de 

peletes Casal & Carreira Biomassas, Lda., dado que a formulação base será sempre utilizada para 

novas incorporações com diferentes materiais. A utilização de maiores quantidades de amostra e 

de um forno industrial pretende obter resultados que possam, em certa medida, aproximar-se mais 

a um processo real. 

A perda de massa é de 0,5 kg para os peletes 100% Urbanos e 100% Mix CMC 2 e de 0,7 kg para 

os peletes 100% Frutícolas. De acordo com Shang et al. (2012), esta perda corresponde à unidade 

restante nos peletes e à perda de voláteis. Este autor diz também que a perda de massa, a partir 

de 250 ºC se correlaciona positivamente com a perda de teor energético. 

A densidade aparente após torrefação também decresce, deixando os 3 tipos de peletes abaixo do 

valor normativo (≥600 kg/m3) e portanto estes peletes terão uma densidade energética mais 

baixa, aumentando custos para o seu transporte e influenciando o seu armazenamento 

(Obernberger et al., 2004) Como seria de esperar, os peletes que possuíam uma melhor 

durabilidade mecânica mantiveram-na na ordem dos 90 % mesmo após torrefação, no entanto a 

diminuição no valor deste parâmetro é significativa e reflete-se também no aumento do teor de 

finos. O aumento do teor de finos é mais evidente nos peletes 100% Urbanos, atingindo um valor 

de 21,9 %. Todos os peletes após torrefação adquiriram um teor de finos acima dos valores 

normativos (1-2%). Shang et al. (2012) refere que este efeito sobre a durabilidade mecânica e teor 

de finos aumenta com o aumento da temperatura. Pelo que se pode utilizar uma menor 

temperatura de torrefação acoplada a um maior tempo de residência, para verificar se existem 

decréscimos tão significativos nos parâmetros de qualidade. 
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Conclusões. Com este trabalho foi possível determinar que, efetivamente, a utilização do processo 

de torrefação em peletes lhes confere uniformidade em termos de aspecto, um aumento 

significativo do teor de carbono fixo e um conseqüente aumento no poder calorífico superior, 

embora este último apenas seja significativo por comparação a peletes sem torrefação, não tendo 

significado entre diferentes condições de torrefação. 

A comparação entre os parâmetros da análise aproximada e os diferentes peletes utilizados 

submetidos a torrefação, também foi realizada. Foi possível determinar que as variações entre os 

diferentes tipos de peletes se prendem com a matéria-prima com que foram formulados. 

Individualmente, os peletes que foram afetados pela torrefação de uma forma mais positiva, foram 

os peletes 100% Urbanos e 100% Frutícolas, visto que o aumento no teor de carbono fixo foi 

superior ao dobro relativamente aos peletes da mesma formulação sem torrefação (20,62 ±4 ,89 

% m/m e 20,64 ± 5 ,78 % m/m, respectivamente). 

Os peletes 100% Eucalyptus globulus obtiveram o pior desempenho nos ensaios de torrefação, 

representando o aumento mais significativo no teor de cinzas, obtendo um valor médio para o teor 

de cinzas nos ensaios de torrefação de 9,00 ± 1,25 % m/m. 

Para os ensaios realizados a 200 °C, verificam-se estas melhorias, embora não muito acentuadas, 

obtendo o valor mais elevado para o teor médio de carbono fixo (17,93 ±1,48 % m/m) nas 

condições de 200 °C durante 120 min. 

Nos ensaios a 250 °C o aumento no teor de carbono fixo e o decréscimo na matéria volátil são 

mais evidentes comparativamente aos peletes sem torrefação e aos ensaios realizados a 200 °C. 

O valor máximo obtido para o teor de carbono fixo foi de 27,44 ± 2,33 % m/m no ensaio de 250 °C 

durante 120 min. Este ensaio também revelou o maior teor médio de cinzas (6,41 ±2 ,35 % m/m). 

As condições de torrefação estudadas apresentam portanto, um aumento significativo do teor de 

carbono fixo, um decréscimo no teor de matéria volátil e um aumento do teor de cinzas. Estas 

variações revelam-se mais acentuadas para a temperatura mais elevada (250 °C), embora o 

aumento também seja evidente em termos do aumento do tempo de residência. 

Relativamente ao poder calorífico superior, a diferença significativa encontra-se apenas entre os 

peletes sem torrefação e os peletes submetidos a torrefação independentemente das condições de 

torrefação. O valor de PCS mais elevado foi de 18,77 ± 0,55 MJ/kg, a 250 °C durante 120 min. 

Verificou-se também que a torrefação em peletes se correlaciona de forma negativa com as suas 

propriedades mecânicas, visto que todos os parâmetros de qualidade foram negativamente 

afetados pela torrefação a 250 °C durante 60 min, atingindo valores densidade aparente de 508 

kg/m3 (100% Urbanos), 82,7 % de durabilidade mecânica (100% Urbanos) e 21,9 % de teor de 

finos (100% Urbanos). O processo de torrefação não apresenta custos adicionais ao processo 

produtivo de peletes (visto requerer apenas uma adaptação ao sistema de secagem) e apresenta 

aspectos positivos como o aumento do teor de carbono fixo e conseqüente aumento do poder 

calorífico superior. No entanto, o impacto deste tratamento nas propriedades mecânicas dos 

peletes é muito negativo, podendo afetar o transporte, armazenamento e desempenho dos peletes 

em sistemas de combustão. 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 336 

Em termos de perspectivas futuras, será necessário encontrar um compromisso entre temperatura 

de torrefação e tempo de residência que consiga reter os aspectos positivos deste tratamento em 

termos de composição elementar, não afetando de forma tão severa as suas propriedades 

mecânicas. Isto pode passar também por testes com diferentes formulações de peletes. 

Um parâmetro muito importante na avaliação do efeito da torrefação é a razão O/C, pelo que uma 

sugestão para trabalho futuro é a realização de ensaios de análise elementar em peletes 

torrefeitos. E visto que as hemiceluloses são o componente que determina a reatividade durante a 

torrefação e que um maior teor de lenhina está diretamente relacionado com um maior poder 

calorífico, a termogravimétrica seria uma técnica adequada para uma melhor compreensão do 

mecanismo de torrefação em peletes. 

Realizar ensaios de combustão com peletes submetidos a torrefação também poderia ajudar a 

perceber até que ponto as melhorias na composição imediata dos peletes após torrefação se 

refletem no seu comportamento de combustão e em termos de emissões. 
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ABIB 001 ABP - Agroflorestal Brasilpar 

Rua Timbiras, 3642 - Conjunto 501/503 - Barro Preto 30140-062 - Belo Horizonte – MG  

Fone: (38) 3521-1355  

Site: www.agroflorestalbrasilpar.com.br 

 

ABIB 002 Abraão A. de Oliveira ME 

Av. José Leite Peçanha, 620 – Catigua 12970-000 - Piracaia - SP 

 

ABIB 003 Acesita Energética 

Av. João Pinheiro, 580 – Funcionários 30130-180 - Belo Horizonte – MG  

Fone: (31) 3235-4200  

Site: www.acesitaenergetica.com.br 

 

ABIB 004 Agrinergy Biomassas e Serviços Florestais Ltda 

Rod. Ademar de Barros (SP 340) - Km 154, s/n - Martim Francisco 13800-170 - Mogi Mirim – SP 

Fone: (19) 3862-7000  

Site: www.agrinergy.com.br 

 

ABIB 005 Angicos Com. de Mudas Florestais e Ornamentais 

R. Cel. Leite, 34 – Centro 18675-000 - Borebi – SP  

Fone: (14) 3267-7171 

Site: www.mudasangicos.com.br 

 

ABIB 006 Aperam Bioenergia 

Av. Carandaí, 1115 – 24º andar – Funcionários - Cx. Postal 22 30130-915 – Belo Horizonte – MG 

Fone: (31) 3235-4294 

 

ABIB 007  Arborgen Tecnologia Florestal Ltda 

R. Dr. Emilio Ribas, 174 - Conj. 81 e 82 – Cambui 13025-140 - Campinas – SP  

Fone: (19) 3253-3800 / 3251-1552  

Site: www.arborgen.com.br 

 

ABIB 008   Artefatos de Madeira Stolf Ltda 

R. João Ledra, 3303 – Taboão 89160-000 - Rio do Sul – SC  

Fone: (47) 3525-0156 

Site: www.stolf.ind.br 

 

ABIB 009   Avamflora - Floresta Plantada, Natureza Preservada 

Rua Paraná, 280 – Centro 18780-000 - Manduri – SP Fone: (14) 3356-1116 

 

ABIB 010   Agropecuária Lagoa Suruaca  

Endereço: Praça São Benedito, 332 - Bairro Centro - São Mateus , ES - 29930-000 

Telefone: 27 3761-1136    

 

ABIB 011   AP Serviços Ltda 

Endereço: Av CPA, 1.739 - Bairro Bosque da Saúde - Cuiabá, MT - 78050-000   

Telefone: 65 3642 5590  

Site: www.apservicos.com   
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ABIB 012   Arbórea - Florestas e Meio Ambiente 

Endereço: Rua 1142 qd 257 lt 13 nº 233 - Bairro St. Marista - goiania, GO - 74180-190 

Site: www.arboreanet.com 

 

ABIB 013   Agriflora Compensados Indústria e Comércio Ltda (Lammy) 

Rod. BR 364 - Km 347 – Santiago 78962-500 - Ji-Paraná – RO 

 Fone: 55 (69) 3422-2773  Fax: 55 (69) 3421-9292 

 

ABIB 014   Amaplac S/A -  Indústria de Madeiras 

Av. Solimões S/N – Km 4 – Distrito Industrial 69074-200 - Manaus – AM  

Fone: 55 (92) 3615-1545  Fax: 55 (92) 3615-1805 

 

ABIB 015   Ancacil Indústria de Madeiras Ltda 

Loc. Lote Rural 07 - Gleba 09, s/n – Altaneira 85680-000 - Flora da Serra do Sul – PR  

Fone: 55 (45) 3524-4422 

 

ABIB 016   Andrade & Martins Ltda 

Rod. BR. 277 - Km 545 85478-000 - Ibema – PR  

Fone: 55 (45) 3238-1371  Fax: 55 (45) 3238-1271  

Site: www.andrademartins.com.br 

 

ABIB 017   Angelo Camilotti & Cia. Ltda 

R. Maranhão, 133 - Cx. Postal 13 85601-310 - Francisco Beltrão – PR  

Fone: 55 (46) 3524-2002  Fax: 55 (46) 3524-4422  

Site: www.camidoor.com.br 

 

ABIB 018   Argenta, Bonotto & Cia Ltda 

Rod. BR 280 - Km 62,5 – Serrinha 85555-000 - Palmas – PR  

Fone: 55 (46) 3263-1315  Fax: 55 (46) 3263-1595 

 

ABIB 019   Argentera Comércio Internacional Ltda 

R. Francisco Rocha Pombo, 600 80420-130 - Curitiba – PR  

Fone: 55 (41) 3342-8562  Fax: 55 (41) 3342-8562 

 

ABIB 020   Arno Madeiras e Compensados Ltda 

Rod. MT 338 - Km 28 78570-000 - Novo Horizonte do Norte – MT  

Fone: 55 (66) 3559-1136  Fax: 55 (66) 3559-1230  

 

ABIB 021 Adilson Carretéis e Artigos de Madeira 

Rua Carmelina Garcia, 740 Votorantim – SP  Tel: (15) 3343-5265 

 

ABIB 022  Alfatriz Distribuidora e Transportadora Ltda 

Av. dos Trabalhadores, 229 São João de Meriti – RJ  

Tel: (21) 9871-8684 

 

ABIB 023 Amorim Brasil Artefatos de Cortiça 

Av. Jandira, 257 - Cj. 63 – Indianópolis São Paulo – SP  

Tel: (11) 5055-6653  5055-9950 
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ABIB 024 AMZN 

Rua Julio de Oliveira s/n Termas de Gravatal – SC  

Tel: +55(48) 3648-2584 

 

ABIB 025 Aracruz Produtos de Madeira 

Rua Lauro Müller 116, 40º andar Rio de Janeiro – RJ  

Tel: (21) 3820-8111  

 

ABIB 026  Arvoredo Madeira e Embalagens Industriais Ltda 

Rua Gustavo Streit, 3402 Schroeder – SC  

Tel: (47) 3374-5204 / (47) 9104-5112 

 

ABIB 027  Atalaia Exportadora e Importadora Ltda 

Rua Emiliano Perneta, 10 – Centro Curitiba – PR  

Tel: +55(41) 3224-7943 / 9243-9337 

 

ABIB 028  Alvorada Madeiras Ltda 

Estrada do Calafate 174 - Calafate 

Rio Branco, AC 69905-801 

 

ABIB 029  Atacadão de Madeiras Rio Branco Ltda 

Rodovia AC-40, 2894 km 7 Vl Acre - Areal 

Rio Branco, AC 69902-350 

 

ABIB 030  Depósito de Madeira Paraná Ltda 

Rua Rio Grande do Sul, 2063 - Aeroporto Velho 

Rio Branco, AC 69903-420 

 

ABIB 031  Depósito de Madeira São José Ltda 

Boul Augusto Monteiro 652 - Quinze 

Rio Branco, AC 69901-230 

 

ABIB 032  Fox Laminados Ltda 

Rodovia AC-10 km 29 - Centro 

Porto Acre, AC 69921-000 

 

ABIB 033  Incom - Indústria e Comércio Madeiras Ltda 

Rua Ademar Ferreira 300 set B - Distrito Industrial 

Rio Branco, AC 69900-001 

 

ABIB 034  Madeiras India Pora Ltda 

Distrito Industrial, 4 - Distrito Industrial 

Rio Branco, AC 69900-000 

 

ABIB 035  Madeireira Bezerra Rebouças Ltda 

Avenida Marechal Deodoro 1421 - Centro 

Feijó, AC 69960-000 
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ABIB 036  Madeireira Garça Branca Ltda 

Rua Rio de Janeiro 211 - Abrahão Alab 

Rio Branco, AC 69900-001 

 

ABIB 037  Madeireira Janel Ltda 

Cj Distrito Industrial Zona B lt 1 lt 2 - Distrito Industrial 

Rio Branco, AC 69917-200 

 

ABIB 038  Madeireira Machado Ltda 

Estrada Dias Martins 5730 - Jardim Aláh 

Rio Branco, AC 69911-840 

 

ABIB 039  Madeireira Portal da Amazônia Ltda 

Estrada do Calafate 3370 - Calafate 

Rio Branco, AC 69905-801 

 

ABIB 040  Madeireira Rio Branco Ltda 

Rua Campo Grande 514 - João Eduardo 

Rio Branco, AC 69904-120 

 

ABIB 041  Madeireira Santos Ltda 

Rua Chico Mendes 645 - Geraldo Fleming 

Rio Branco, AC 69914-010 

 

ABIB 042  Madeireira São Cristóvão Ltda 

Estrada Porto Acre 8683 km 8000 - Placas 

Rio Branco, AC 69914-720 

 

ABIB 043  Madeireira Sorocaba Ltda 

Cj Distrito Industrial Zona A 924 - Distrito Industrial 

Rio Branco, AC 69917-100 

 

ABIB 044  Madeireira Trevo Ltda 

Rua Antônio da Rocha Viana 4311 - Vila Ivonete 

Rio Branco, AC 69914-610 

 

ABIB 045  Madeirense Ltda 

Avenida Nações Unidas, 2253 - Estação Experimental 

Rio Branco, AC 69912-600 

 

ABIB 046  Mil Madeiras Ltda 

Rodovia AC-40 360 - Seis Agosto 

Rio Branco, AC 69901-180 

 

ABIB 047  Triângulo Indústria e Comércio Madeiras Ltda 

Rodovia BR-364 1810 km 8 lt 1 set C - Distrito Industrial 

Rio Branco, AC 69914-220 
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ABIB 048  Ailton Madeira Ltda 

Avenida Belmiro Amorim 64 A - Santa Lúcia 

Maceió, AL 57082-000 

 

ABIB 049  Alex Madeiras Ltda 

Avenida Juca Sampaio 2779 - Cruz Almas 

Maceió, AL 57038-005 

 

ABIB 050  Amadeus Madeira Ltda 

Avenida Juca Sampaio 1391 A - Cruz Almas 

Maceió, AL 57038-005 

 

ABIB 051  Amazoplac Ltda 

Rua Duque de Caxias 142 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-620 

 

ABIB 052  Brasilnorte Madeiras Ltda 

Avenida Durval de Góes Monteiro, 8501 - Tabuleiro Martins 

Maceió, AL 57061-000 

 

ABIB 053  Carlos Madeiras Ltda 

Rua Luiz Clemente Vasconcelos 251 - Clima Bom 

Maceió, AL 57071-040 

 

ABIB 054  Casa Das Madeiras Ltda 

Rua São Francisco de Assis 141 - Centro 

Delmiro Gouveia, AL 57480-000 

 

ABIB 055  Comércio de Madeira Padre Cícero Ltda 

Rua Expedicionário Brasileiro 240 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-590 

 

ABIB 056  Depósito de Madeira Amazônia Ltda 

Rua Zeferino Magalhães 194 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-410 

 

ABIB 057  Eraldo Madeiras Ltda 

Rua Dom Vital 308 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-230 

 

ABIB 058  Evaristo Madeiras Ltda 

Avenida Menino Marcelo 11 - Antares 

Maceió, AL 57083-410 

 

ABIB 059  Lourival Madeiras Ltda 

Praça Senador Enéas Araújo 14 - Centro 

Santana do Ipanema, AL 57500-000 
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ABIB 060  Mac Madeiras Ltda 

Avenida Celeste Bezerra 501 - Levada 

Maceió, AL 57017-040 

ABIB 061  Madecentro Ltda 

Avenida Comendador Tércio Wanderley 70 - Levada 

Maceió, AL 57017-060 

 

ABIB 062  Madeforte Ltda 

Avenida Juca Sampaio 236 - Jacintinho 

Maceió, AL 57040-600 

 

ABIB 063  Madeira Center Ltda 

Rua José Domarques 149 - Centro 

União dos Palmares, AL 57800-000 

 

ABIB 064  Madeirart Ltda 

Rodovia BR-101 SUL km 14 - Tabuleiro Martins 

Maceió, AL 57000-001 

 

ABIB 065  Madeiras do Brasil Ltda 

Rua Mato Grosso 78 - Jaraguá 

Maceió, AL 57000-001 

 

ABIB 066  Madeireira Arapiraca Ltda 

Rua Dom Vital 362 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-230 

 

ABIB 067  Madeireira Barros Ltda 

Avenida Tiradentes 803 - Centro 

Girau do Ponciano, AL 57360-000 

 

ABIB 068  Madeireira Beira Rio Ltda 

Rua Luiz Gonzaga 21 - Centro 

Santana do Ipanema, AL 57500-000 

 

ABIB 069  Madeireira Carlitos Ltda 

Rua Expedicionário Brasileiro 479 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-590 

 

ABIB 070  Madeireira Ipe Ltda 

Avenida Lourival Melo Mota 1400 - Cidade Universitária 

Maceió, AL 57072-000 

 

ABIB 071  Madeireira J M Ltda 

Cj Jardim Planalto 2 qd A - Santos Dumont 

Maceió, AL 57075-450 
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ABIB 072  Madeireira Machado Ltda 

Avenida Rui Barbosa 512 - Centro 

Olho D'Água das Flores, AL 57442-000 

 

ABIB 073  Madeireira Palmeirense Ltda 

Avenida Vieira de Brito 1600 - Vila Maria 

Palmeira dos Índios, AL 57607-570 

 

ABIB 074  Madeireira Portal Ltda 

Rodovia Divaldo Suruagy 3000 - Centro 

Marechal Deodoro, AL 57160-000 

 

ABIB 075  Madeireira Portal Ltda 

Lotm Encontro do Mar 650 qd N lt 5 - Praia Francês 

Marechal Deodoro, AL 57160-000 

 

ABIB 076  Madeireira Santana Ltda 

Rua Luiz Gonzaga - Centro 

Santana do Ipanema, AL 57500-000 

 

ABIB 077  Madeireira São José Ltda 

Avenida Doutor Antônio Gomes Barros 348 - Centro 

União dos Palmares, AL 57800-000 

 

ABIB 078  Madeireira Serve Bem Ltda 

Rua Comendador Calaça 1346 - Poço 

Maceió, AL 57025-640 

 

ABIB 079  Madeireira Siqueira Ltda 

Rua Marechal Floriano Peixoto 329 - Centro 

Delmiro Gouveia, AL 57480-000 

 

ABIB 080  Madeireira Teixeira Ltda 

Rua Clarindo Amorim 128 - Centro 

Cacimbinhas, AL 57570-000 

 

ABIB 081  Madeireira Trevo Ltda 

Rodovia Divaldo Suruagy - Centro 

Marechal Deodoro, AL 57160-000 

 

ABIB 082  Madenobre Ltda 

Avenida Juca Sampaio, 2817 - Jacintinho 

Maceió, AL 57040-600 

 

ABIB 083  Manfredini Madeiras Ltda 

Arvoredo, 15 - Barro Duro 

Maceió, AL 57045-790 
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ABIB 084   Neto Madeiras Ltda 

Avenida Rio Branco 635 - Cacimbas 

Arapiraca, AL 57304-730 

  

ABIB 085  Novo Repartimento Madeireira Ltda 

Avenida Menino Marcelo qd 10 lt 3 - Antares 

Maceió, AL 57083-410 

 

ABIB 086  Pb Madeiras Ltda 

Rua Doutor José Bento 344 - Centro 

Girau do Ponciano, AL 57360-000 

 

ABIB 087  Perfil Madeiras Ltda 

Avenida Doutor André Papini Góis qd 1 lt 10 - Cidade Universitária 

Maceió, AL 57073-130 

 

ABIB 088  Rocha Compensados Arapiraca Ltda 

Rua 30 de Outubro 48 - Centro 

Arapiraca, AL 57300-380 

 

ABIB 089  Santiago Madeiras Ltda 

Avenida Nelson Marinho Araújo 1051 - Barro Duro 

Maceió, AL 57045-570 

 

ABIB 090  Somadeiras Ltda 

Avenida Comendador Tércio Wanderley 70 A - Levada 

Maceió, AL 57017-060 

 

 ABIB 091  Amazônia Woods Ltda  

Rodovia Curiaú 459 - Jardim Felicidade 

Macapá, AP 68909-023 

 

ABIB 092  Florestal Porto Grande Indústria de Madeiras Ltda 

Rua Novo Horizonte 443 - Santa Ines 

Macapá, AP 68901-510 

 

ABIB 093  Icoma Indústria e Comércio de Madeira Ltda 

Rua Maria Marola Gato 620 - Jardim Marco Zero 

Macapá, AP 68903-200 

 

ABIB 094  Madeireira Brasil Ltda 

Avenida Duque de Caxias 5129 km 9 - Santa Rita 

Macapá, AP 68901-258 

 

ABIB 095  Madeireira e Movelaria Nova Vida Ltda 

Cnl das Pedrinhas 662 - Jardim Marco Zero 

Macapá, AP 68903-660 
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ABIB 096  Madeireira Glória A Deus Ltda 

Cnl das Pedrinhas 264 - Jardim Marco Zero 

Macapá, AP 68903-660 

 

ABIB 097  Madeireira Perimetral Norte Ltda 

Avenida Pedro Lazarino 839 - Beirol 

Macapá, AP 68902-080 

 

ABIB 098  Madeireira Sanches Ltda 

Cnl das Pedrinhas 313 - Jardim Marco Zero 

Macapá, AP 68903-660 

 

ABIB 099  Madeireira Souza Ltda 

Cnl do Jandiá 2425 - Cidade Nova 

Macapá, AP 68905-420 

 

ABIB 100  Agro Madeiral Parintins Ltda 

Rua Joaquim Prestes Azedo 112 - Santa Clara 

Parintins, AM 69151-630 

 

ABIB 101  Amazonas Timber S/a 

Rua Barroso 301 - Centro 

Manaus, AM 69010-050 

 

ABIB 102  Asteca Madeiras e Compensados Ltda 

Avenida Cosme Ferreira 930 - Coroado 

Manaus, AM 69082-230 

 

ABIB 103  Barão dos Compensados Ltda 

Rua Marcos Cavalcante 455 - 1 - Cidade Nova 

Manaus, AM 69099-465 

 

ABIB 104  Circular Madeiras Ltda 

Avenida Camapuã 2221 - Cidade Nova 

Manaus, AM 69097-720 

 

ABIB 105  Entreposto de Madeira Souza Ltda 

Avenida Brasil 3570 - Santo Antônio 

Manaus, AM 69029-040 

 

ABIB 106  F Alves Madeireira Ltda 

Avenida Autaz Mirim 9800 - São José Operário 

Manaus, AM 69085-000 

 

ABIB 107  Fg Comércio de Madeira Ltda 

Avenida Torquato Tapajós 7800 - Flores 

Manaus, AM 69058-830 
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ABIB 108  Floresh Madeiras Ltda 

Avenida Nossa Senhora da Conceição 729 - Cidade Nova 

Manaus, AM 69099-225 

 

ABIB 109  Gethal Amazonas S/a Indústria de Madeira Compensada Ltda 

Rua 4 66 - Conjunto Iracy 

Itacoatiara, AM 69100-000   

 

ABIB 110  Indústria de Madeira Guajara Ltda 

Avenida Torquato Tapajós 808 - Centro 

Itacoatiara, AM 69100-000 

 

ABIB 111  Lg Madeira Ltda 

Rua Visconde de Utinga, 2 qd 13 lt 2 - Flores 

Manaus, AM 69058-810 

 

ABIB 112  Madeireira Alicerce Ltda 

Bc Costa e Silva 1539 - Cachoeirinha 

Manaus, AM 69065-162 

 

ABIB 113  Madeireira Benevides Ltda 

Bc Mirasselva 2245 - Redenção 

Manaus, AM 69047-041 

 

ABIB 114  Madeireira Brasil Ltda 

Avenida Cosme Ferreira 6764 - Aleixo 

Manaus, AM 69083-000 

 

ABIB 115  Madeireira Cavalcante Ltda 

Rua da Prosperidade 1431 - Compensa 

Manaus, AM 69035-640 

 

ABIB 116  Madeireira D'marques Ltda 

Avenida Cosme Ferreira, 6430 - Aleixo 

Manaus, AM 69083-000 

 

ABIB 117  Madeireira Mato Grosso Ltda 

Rua Itapipoca, 35 Novo Aleixo - Cidade Nova 

Manaus, AM 69098-176 

 

ABIB 118  Madeireira Pereira Ltda 

Rua Doutor Castro e Costa 167 - Petrópolis 

Manaus, AM 69067-140 

 

ABIB 119  Madeireira Petrópolis Ltda 

Rua Coronel Ferreira de Araújo 392 - Petrópolis 

Manaus, AM 69063-000 
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ABIB 120  Madeireira São José Ltda 

Avenida Desembargador João Machado 219 - Alvorada 

Manaus, AM 69043-000 

  

ABIB 121  Madeireira Soares Ltda 

Rua Desembargador César do Rego 1060 - Colônia Antônio Aleixo 

Manaus, AM 69008-445 

 

ABIB 122  Madeireira Solimões Ltda 

Avenida Desembargador João Machado 213 B c B - Alvorada 

Manaus, AM 69043-000 

 

ABIB 123  Madeireira Tropical Ltda 

Rua Coronel Ferreira de Araújo 100 - Petrópolis 

Manaus, AM 69063-000 

 

ABIB 124  Manancial Madeiras Ltda 

Avenida Cosme Ferreira, 6884 Zumbi II - Aleixo 

Manaus, AM 69083-000 

 

ABIB 125  Rex Madeiras Ltda 

Rua Carará 270 - Colônia Santo Antônio 

Manaus, AM 69093-060 

 

ABIB 126  Rio Negro Madeireira Ltda 

Avenida Desembargador João Machado 14 - Conjunto Belvedere 

Manaus, AM 69000-001 

 

ABIB 127  Serralheria Boa Vista Ltda 

Rua Joaquim Prestes Azedo 112 - Santa Clara 

Parintins, AM 69151-630 

 

ABIB 128  Sincora Madeira Ltda 

Tv S 8 161 - Japiim 

Manaus, AM 69000-001 

 

ABIB 129  Somac Sociedade Madeira Coari Ltda 

Estrada Aeroporto 31 - Espírito Santo 

Coari, AM 69460-000 

 

ABIB 130  Tr Móveis Ltda 

Rua Magalhães Barata 52 - São Lázaro 

Manaus, AM 69073-280 

 

ABIB 131   Bahia Produtos de Madeira Ltda 

Rod. BR 418 - Km 37 - Posto da Mata - Cx. Postal 031 45928-970 - Nova Viçosa – BA Fone: (73) 

3209-8388 
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ABIB 132   Bahiacarbon Agroindustrial Ltda 

Estrada Valença Tapeora - Km 03 - Povoado de Cajaíba 45400-000 - Valença – BA Fone: (75) 3641-

5100  

Site: www.bahiacarbon.com.br 

 

ABIB 133   Belagricola Ltda 

Av. Bandeirantes, 809 - Vl. Ipiranga 86010-020 - Londrina – PR  

Fone: (43) 3377-8500  

Site: www.belagricola.com.br 

 

ABIB 134   Bio Briquetes Distribuidora Ltda 

R. Marquês do Lavradio, 620 - Alto dos Pinheiros 30530-110 - Belo Horizonte – MG Fone: (31) 

3376-1934  

Site: www.biobriquetes.com.br 

 

ABIB 135   Bio Energetic - Soluções em Biomassa Ltda 

R. Passeio dos Ipês, 350 - Edifício Tríade - Torre Nove York 13561-385 - São Carlos – SP  

Fone: (16) 3374-2766  

Site: www.bioenergetic.com.br 

 

ABIB 136   Biocarbo Gestão Ambiental Ltda 

Av. Paulista, 2001 - Conjunto 201-210 - Cerqueira César 01311-931 - São Paulo – SP Fone: (11) 

3253-4322  

Site: www.biocarbon.com.br 

 

ABIB 137   Bio-Cel Agroindustrial Ltda 

Estr. Municipal Bairro do Jaguari, S/N - Zona Rural – Jaguari 13470-000 - Limeira – SP Fone: (19) 

7828-6792 

 

ABIB 138   BioEnergia Natal Ltda 

R. Quirinópolis, 35 - Nossa Senhora da Apresentação 59115-520 - Natal – RN  

Fone: (84) 3674-4995  

Site: www.bioenergianatal.com.br 

 

ABIB 139   Bioflora - Viveiro Florestal Ltda 

Rod. BR 280, 5335 - Km 01 – Pintado 89400-000 - Porto União – SC  

Fone: (42) 3523-6322 

 

ABIB 140   Biofogo Energia Renovável Ltda 

R. Dionísio Augusto Costa, 269 - Galpões 1-5 – Pinheiros 36270-000 - Ressaquinha – MG Fone: 

(32) 3341-1428  

Site: www.biofogo.com.br 

 

 

ABIB 141   Biomar Indústria e Comércio Ltda 

Distrito de Planalto 89700-000 - Concórdia – SC  

Fone: (49) 3442-8211  

Site: www.carvomax.com.br 
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ABIB 142   BioNASA Briquetes Ltda 

Rod. 470 - Km 69, 1141 – Mulde 89130-000 - Indaial – SC Fone: (47) 3399-0838  

Site: www.nasabriquetes.com.br; www.briquetesnasa.com.br 

 

ABIB 143   Bioware Ltda 

Av. Martinho Lauer Filho, 511 - Real Parque - Barão Geraldo 13082-785 - Campinas - SP 

Fone: (19) 3515-7450  

Site: www.bioware.com.br 

 

ABIB 144  BM Bioengenharia Ambiental Ltda 

Av. Evilásio Almeida de Miranda, 1065 – Sapiranga 60833-760 - Fortaleza – CE  

Fone: (85) 3459-0203  

Site: www.bmbioengenhariaambiental.com.br 

 

ABIB 145   Bortoli Mudas Florestais Ltda. 

Distrito Industrial - Campo de Aviação, S/N - C.P. 47 - Dist. Ind. 84200-000 - Jaguariaiva – PR  

Fone: (43) 9979-0240  

Site: www.bortoli.com.br 

 

ABIB 146   BR Biomassa Ltda 

Rua Manoel Prudêncio de Brito, 436 87070-050 - Maringá – PR  

Fone: (44) 3262-0015  

Site: www.brbiomassa.com.br 

 

ABIB 147   Brasa Longa Ltda 

R. Oswaldo Barreto, 100 – Alvinópolis 12942-570 - Atibaia – SP  

Fone: (11) 4413-4439  

Site: www.brasalonga.com.br 

 

ABIB 148   Brasinha Distribuidora Ltda 

Rua 3 Q D - Ch Retiro 74665-836 - Goiânia – GO  

Fone: (62) 3268-3000  

Site: www.brasinha.com.br 

 

ABIB 149   Bricarbras - Briquetagem e Carbonização do Brasil - Ltda 

Rod. PR 151 - km 217 - Cx. P. 69 D. Industrial V Mercosul 84200-000 - Jaguariariva – PR  

Fone: (43) 3535-7047  

Site: www.bricarbras.com 

 

ABIB 150   Briket Future Energy Indústria e Comércio de Briquetes Ltda 

Av. Angélica, 672 - Santa Cecília 01228-000 - São Paulo – SP  

Fone: (11) 3663-5829 

 

 

ABIB 151  Brinop Ltda 

Estrada Jacinta, s/n° - Chácara 481/1 -A – Chácaras 78557-810 - Sinop – MT  

Fone: (66) 3515-8469/3515-7965 Site: www.brinop.com.br 
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ABIB 152   Bripell - Combustivel Solido Renovável Ltda 

Estrada Municipal IPC-414, nº 350 - Dist. Industrial 18950-000 - Ipaussu – SP  

Fone: (14) 3344-1334 Site: bripell.com 

 

ABIB 153   Briquepar Ind. Com. Resíduos de Madeiras Ltda 

Rod. PR-160 km 14 - Parque Limeira - Área 7 84269-090 - Telêmaco Borba – PR  

Fone: (42) 3273-2557 

 

ABIB 154 Briquete do Tocantins Ltda 

Av. Ns 2 Q - Cj. 2, s/n - Lote 14 77023-488 - Palmas – TO Fone: (63) 3214-5453 / 3214-3008 

 

ABIB 155 Briquete São Carlos Ltda 

R. Passeio dos Ipês, 350 - Sl. 605 - Torre Nova York 13561-385 - São Carlos – SP  

Site: www.bioenergetic.com.br 

 

ABIB 156 Briquetebel Industria e Comércio de Briquete Vegetal Ltda 

R. Euclides Francisco Peixoto, 1400 - Setor Central 

88200-000 - Tijucas - SC 

Fone: (48) 3263-4571 

 

ABIB 157 Briquetecap Indústria e Comércio de Briquetes Ltda 

R. Ângelo Madalozzo, 222 

84016-330 - Ponta Grossa - PR 

Fone: (42) 3238-7760 

 

ABIB 158 Briquetes Alto da Glória Ltda 

Rod. BR 163 - Km 812, s/n - Lote 45-D - Alto da Glória 

78550-000 - Sinop - MT 

Fone: (66) 3515-0870 Site: www.briquetes.com.br 

 

ABIB 159 Briquetes Lage Ltda 

R. Galdino Bicho, 175 - Jaraguá 

05186-070 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3943-7936 

Site: www.briqueteslage.com.br 

 

ABIB 160 Brotale Florestal Ltda. 

Estrada do Lageado, 4950 – Buru13321-380 - Salto – SPFone: (11) 4098-2798 

Site: www.brotale.com.br 

 

ABIB 161 Bioma Brasil Sociedade Brasileira de Preservação Promoção Vida 

Endereço: Rua T-38, 430 - Bairro Setor Bueno - Goiânia , GO - 74223-040  

Telefone: 62 278 1276   Fax: 62 278 1276 

 

ABIB 162 Biovale Energia e Logística Ltda 

Endereço: Rua Ceará, 1.205 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte, MG - 30150-311 

Telefone: 31 3213-9777   Fax: 31 3225-0406 

Site: www.biovale.ind.br  
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ABIB 163 Braco Industrial Ltda 

Endereço: Rodovia MG 424, km 04, s/n - Cx. P. 256 - Bairro Esméralda II - Sete Lagoas , MG - 

35700-000 

Telefone: 31 3775 1276   Fax: 31 3775 1277  

 

ABIB 164 Bravex Industrial Ltda  

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.811 - Bairro Centro - Guarapuava, PR - 85010-50 

Telefone: 42 3626-3344   Fax: 42 3626-3344 

 

ABIB 165 Baq Ltda 

Est. Antônio Jorge, s/n 

86666-000 - Suzano - SP 

Fone: 55 (11) 34748-4888 

Fax: 55 (11) 34748-4494 

 

ABIB 166 Battistella Indústria e Comércio Ltda 

Rod. BR 280 - Km 133 - Acesso Rio Preto Velho 

89295-000 - Rio Negrinho - SC 

Fone: 55 (47) 3641-2200 

Fax: 55 (47) 3641-2224/2288 

Site: www.bicmadeiras.com.br 

 

ABIB 167 Belmonte Comercial Exportadora de Madeiras Ltda 

R. Dr. Correa Coelho,519 - Jd. Botânico 

80210-350 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3264-5596 

Fax: 55 (41) 3264-7704 

Site: www.belmonteexport.com.br 

 

ABIB 168 Berneck Aglomerados S.A 

R. Pedro Gusso, 1259 

81050-200 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 33025-3700 

Fax: 55 (41) 33025-3714 

Site: www.berneck.com.br 

 

 

ABIB 169 Borden Quimica Indústria e Comércio Ltda 

R. Cyro Correa Pereira, 2525 - Area Sul - CIC 

81450-090 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3212-1600 

Fax: 55 (41) 3348-1345 

 

ABIB 170 Brascomp Compensados do Brasil S.A 

R. Luigi Galvani, 42 - Sl.  73 

04575-020 - São Paulo - SP 

Fone: 55 (11) 35505-1088 Fax: 55 (11) 35505-4579 

Site: www.lavrasul.com.br 
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ABIB 171 Brasplac Industrial Madeireira Ltda 

Rod. BR 277 - Km 589 - Cx. Postal 47 

85803-650 - Cascavel - PR 

Fone: 55 (45) 3225-7272 Fax: 55 (45) 3225-7329 

Site: www.brasplac.com.br 

 

ABIB 172 Braswood Ltda 

Alameda Rio Branco, 238 - Sl. 113 

89010-300 - Blumenau - SC 

Fone: 55 (47) 3222-0607 

Fax: 55 (47) 3222-0617 

Site: www.braswood.com.br 

 

ABIB 173 Brochman Polis - Industrial Florestal S.A 

Margem BR 470 - Km 251 

89520-000 - Curitibanos - SC 

Fone: 55 (49) 3241-0044 

Fax: 55 (49) 3245-0175 

Site: www.brochmannpolis.com.br  

 

ABIB 174  Acm Madeireira Ltda 

Avenida General San Martin 268 - San Martin 

Salvador, BA 40000-001 

 

ABIB 175 Alta Bahia Madeireira Ltda 

Rua Uruguai 194 lj 5 - Uruguai 

Salvador, BA 40454-260 

 

ABIB 176 Axé Madeireira Ltda 

Avenida General San Martin, 288 - San Martin 

Salvador, BA 40000-001 

 

ABIB 177 Aymoré Madeireira Ltda 

Avenida Barros Reis 432 - Pau Miúdo 

Salvador, BA 40310-010 

 

ABIB 178 Azevedo Madeireira Ltda 

Avenida Afrânio Peixoto 1 qd 40 lt 1A - Lobato 

Salvador, BA 40470-630 

 

ABIB 179 Bahia Norte Florestal Ltda 

Avenida Visconde do Rio Branco 271 - Alagoinhas Velha 

Alagoinhas, BA 48000-001 

 

ABIB 180 Big Madeiras Ltda 

Rua São Mateus 40 - Santa Mônica 

Feira de Santana, BA 44078-210 
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ABIB 181 Brasil Madeiras Ltda 

Rua Calamar 1325 - Conceição 

Feira de Santana, BA 44066-698 

 

ABIB 182 Cardil Distribuidora de Madeiras Ltda 

Rua Lázaro Ludovico Zamenhof 881 - Brasília 

Feira de Santana, BA 44088-060 

 

ABIB 183 Cerqueira Distribuidora de Madeiras Ltda 

Avenida Eduardo Fróes da Mota 1750 - Cidade Nova 

Feira de Santana, BA 44053-005 

 

ABIB 184 Comad - Comercial Madeireira Ltda 

Rua Nilo Peçanha 33 sl 3 - Calçada 

Salvador, BA 40411-380 

 

ABIB 185 Dismad Madeireira Ltda 

Rua MANGUEIRAS 20 - Dias D'ávila 

Dias D'Ávila, BA 42850-000 

 

ABIB 186 Dunnas Madeiras Ltda 

Avenida Estrada do Coco km 3,5 - Centro 

Lauro de Freitas, BA 42700-000 

 

ABIB 187 Flomad Ltda 

Rua Uruguai 53 lj 43 - Uruguai 

Salvador, BA 40454-260 

 

ABIB 188 Gil Madeiras Ltda 

Avenida Governador João Durval Carneiro, 1243 - Brasília 

Feira de Santana, BA 44088-113 

 

ABIB 189 Icomasp Indústria e Com Madeira São Paulo Ltda 

Avenida Vasco da Gama 405 - Ogunja 

Salvador, BA 40000-001 

 

ABIB 190 Indústria e Comércio de Madeira Alípio Ltda 

Avenida Eduardo Fróes da Mota 1246 - Centenário 

Feira de Santana, BA 44000-001 

 

ABIB 191 Jean Madeireira Ltda 

Avenida Barros e Almeida 489 - São Benedito 

Santo Antônio de Jesus, BA 44570-001 

 

ABIB 192 Jmg Madeireira Ltda 

Estrada Côco km 10,5 - Vila Abrantes 

Camaçari, BA 42800-001 

  



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 365 

ABIB 193 Leo Madeiras Ltda 

Avenida Barros Reis 1675 - Pau Miúdo 

Salvador, BA 40310-010 

 

ABIB 194 M M Nordeste Metalúrgica e Madeireira Ltda 

Estv São Gonçalo 555 - Tomba 

Feira de Santana, BA 44063-570 

 

ABIB 195 M P Madeireira Paulista Ltda 

Avenida Barros Reis 131 lt 5 - Pau Miúdo 

Salvador, BA 40310-010 

 

ABIB 196 Madecor Artefatos Em Madeira Ltda 

Avenida Santos Dumont 7381 km 6,5 - Portão 

Lauro de Freitas, BA 42700-000 

 

ABIB 197 Madeicol Madeireira Costa Ltda 

da Paz, 211 - Brasília 

Feira de Santana, BA 44088-102 

 

ABIB 198 Madeira & Cia 

Avenida Jorge Amado 365 - Imbuí 

Salvador, BA 41720-040 

 

ABIB 199 Madeira Vitória Ltda 

Avenida Maria Quitéria 615 - Eucalipto 

Feira de Santana, BA 44070-030 

 

ABIB 200 Madeiras Macedo Ltda 

Rodovia BR-324 km 539 

Feira de Santana, BA 44000-001 

 

ABIB 201 Madeireira Amazônia Ltda 

Rua Almirante Paulo Frontim 2 - Centro 

Juazeiro, BA 48900-000 

 

ABIB 202 Madeireira Barreto Ltda 

Avenida São João - Centro 

Juazeiro, BA 48900-000 

 

ABIB 203 Madeireira Brotas Ltda 

Rua do Hipódromo lj 1 - Pernambués 

Salvador, BA 41110-510 

 

ABIB 204 Madeireira Camacari Ltda 

Rua Alecrim 29 - Centro 

Camaçari, BA 42800-090 

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 366 

ABIB 205 Madeireira Campina Grande Ltda 

Avenida Barros Reis, 614 - Arraial Retiro 

Salvador, BA 41204-025 

 

ABIB 206 Madeireira Colosso Comércio Ltda 

Rua Serra Talhada, 266 - Chácara São Cosme 

Feira de Santana, BA 44004-072 

 

ABIB 207 Madeireira Confiança Ltda 

Rua Fernando Ferrari 415 - Brasília 

Feira de Santana, BA 44088-036 

 

ABIB 208 Madeireira Cristo Rey Ltda 

Avenida Barros Reis, 630 - Barros Reis 

Salvador, BA 40000-001 

 

ABIB 209 Madeireira Curuzu Ltda 

Avenida General San Martin 295 - San Martin 

Salvador, BA 40000-001 

 

ABIB 210 Madeireira Daniel Ltda 

Rua Monsenhor Tertuliano Carneiro 187 - Centro 

Feira de Santana, BA 44002-296 

 

ABIB 210 Madeireira Dois Irmãos Ltda 

Avenida Santos Dumont - Lauro Freitas 

Lauro de Freitas, BA 42700-000 

 

ABIB 211 Madeireira Feirense Ltda 

Rua Lázaro Ludovico Zamenhof 880 - Brasília 

Feira de Santana, BA 44088-060 

 

ABIB 212 Madeireira Fixa Ltda 

Caminho 51 33 qd 38 - Vida Nova 

Lauro de Freitas, BA 42700-000 

 

ABIB 213 Madeireira Floresta Ltda 

Rua Almirante Tamandaré 30 - Paripe 

Salvador, BA 40800-480 

 

ABIB 214 Madeireira Gramado Ltda 

Avenida Afrânio Peixoto 79 - Paripe 

Salvador, BA 40800-570 

 

ABIB 215 Madeireira Guimarães Ltda 

Avenida Vasco da Gama 403 - Rio Vermelho 

Salvador, BA 40000-001 
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ABIB 216 Madeireira Ideal Ltda 

Rua Lázaro Ludovico Zamenhof 785 - Brasília 

Feira de Santana, BA 44088-060 

 

ABIB 217 Madeireira Imecol Ltda 

Avenida Santos Dumont 16 qd 1 - Lauro Freitas 

Lauro de Freitas, BA 42700-000 

.   

ABIB 218 Madeireira Império Ltda 

Avenida Luiz Eduardo Magalhães qd A lt 33 - Centro 

Simões Filho, BA 43700-000 

 

ABIB 219 Madeireira Ipe Ltda 

Avenida Jorge Amado 126 - Imbuí 

Salvador, BA 41720-040 

 

ABIB 220 Madeireira Ipitanga Ltda 

Estv Ipitanga 2526 km 3 - Gjs Rur Presidente Vargas 

Salvador, BA 41230-210 

 

ABIB 221 Madeireira Iruana Ltda 

Rua Lázaro Ludovico 872 

Feira de Santana, BA 44000-001 

 

ABIB 222 Madeireira Itapemirim Ltda 

Lotm Recreio das Águas tér - Itacimirim 

Itacimirim, BA 42823-000 

 

ABIB 224  Cachuana Carvão Ltda 

Rod. BR 101, s/n° - Km 92 - Centro 

29950-000 - Água Limpa - ES 

Fone: (27) 3769-3255 

 

ABIB 225  Caldas & Patricio Carvoaria Ltda 

Rod. Osvaldo Ascencio - Km 5 - Represa Laranja Doce 

19500-000 - Martinópolis – SPFone: (18) 3275-2410 

 

ABIB 226  Carbonífera Siderópolis Ltda 

R. Ari Barroso, 81 - 1° andar - Edifício Tereza Maria 

88801-460 - Criciúma - SC 

Fone: (48) 3433-3365 Site: www.carbosider.com.br 

 

ABIB 227  Carval - Carvão Vegetal Assis Ltda 

Rod. BR 101 - Km 716, s/n - Sede 

45820-360 - Eunápolis - BA 
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ABIB 228  Carvanz Carvão Ecológico Ltda. 

R. Edson Luiz Chelli, 1125 - Nações 

89580-000 - Fraiburgo - SC 

Fone: (49) 3246-4235 

Site: www.carvanz.com.br 

 

ABIB 229  Carvão Boi Mineiro Ltda 

R. 9, 60 - Chácara Cotia 

32183-020 - Contagem - MG 

Fone: (31) 3394-6215 

 

ABIB 230  Carvão Brasa Longa 

R. Oswaldo Barreto, 100 - Alvinópolis 

12942-570 - Atibaia - SP 

Fone: (11) 4413-4439 

Site: www.brasalonga.com.br 

 

ABIB 231  Carvão Brunoro Ecológico 

R. Domiciano Leite de Assis, 322 - Distrito Industrial Adib Rassi 

14680-000 - Jardinópolis - SP 

Fone: (16) 3663-3718 

Site: www.carvaobrunoroecologico.com.br 

 

ABIB 232  Carvão Du'Bom Ltda 

Rod. BR 101 - Km 192, Loja 1 - Ribeirão do Meio - Zona Rural 

29145-406 - Aracruz - ES 

Fone: (27) 3258-3551 

Site: www.carvaodubom.com.br 

 

ABIB 233  Carvão Estrela de Fogo Ltda 

Av José Teixeira Rios 965 fds - Vl Caxias 

36660-000 - Além Paraíba - MG 

Fone: (32) 3462-4957 

 

ABIB 234  Carvão Eucaliptos Ltda 

Quadra 1, 14 - Lote 24 - Setor Industrial 

73020-015 - Sobradinho - DF 

Fone: (61) 3387-3075 

 

ABIB 235  Carvão Gaúcho & Lenha Gaúcho Ltda 

R. dos Macaxás, 661 

04282-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 5061-7141 Site: www.carvao.com.br 

 

ABIB 236  Carvão General Ltda 

R General Câmara 1971 - Ipiranga 

14060-570 - RIBEIRAO PRETO – SP Fone: (16) 3615-5949 
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ABIB 237  Carvão Ipiranga Ltda 

R Lydia Henneberg Fanchin 105 

84072-140 - Ponta Grossa - PR 

Fone: (42) 3236-2122 

 

ABIB 238  Carvão Japi Ltda 

R. Graciliano Ramos, 461 - Jardim Liberdade 

13215-472 - Jundiaí - SP 

Fone: (11) 2434-4200 

 

ABIB 239  Carvão Kentão Ltda 

R. Altamiro Alves de Castro, s/n – Q. 4 – Lt. 17 - Setor Sebastião Barbosa 

76630-000 - Itaberai - GO 

Fone: (62) 9239-5463 

Site: www.carvaokentao.com.br 

 

ABIB 240  Carvão Macedo Ltda 

R Ângelo Jane 173 - Bussocaba 

06056-150 - OSASCO - SP 

Fone: (11) 3692-6097 

 

ABIB 241  Carvão Master Ltda 

R das Açucenas, 2860 

13467-590 - Americana - SP 

Fone: (19) 3406-5080 

 

ABIB 242  Carvão Piquery Ltda 

R. Manoel de Carvalho, 98 

19410-000 - Piquerobi - SP 

Fone: (11) 3992-6177 

Site: www.carvoariapiquery.com.br 

 

ABIB 243  Carvão Planalto Ltda 

R. Profª Lydia Abdala, 0 - Km 8 - Joaquim Egídio 

13108-046 - Campinas - SP 

Fone: (19) 3298-6306 / 99218-4281 

Site: www.carvaoplanalto.com.br 

 

ABIB 244  Carvão Pro-Natura Ltda 

Av. Venezuela, 110 - 4° andar - Centro 

20081-310 - Rio de Janeiro - RJ 

 

ABIB 245  Carvão Sabor na Brasa Ltda 

R. Aimorés, 10 

39550-000 - Taiobeiras - MG 

Fone: (38) 3845-1199 

Site: www.carvaosabornabrasa.com.br 
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ABIB 246  Carvão São José Ltda 

R. Eduardo Ferreira França, 1110/1146 - Vila Moraes 

04157-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 5073-4148 

Site: www.carvaosaojose.com.br 

 

ABIB 247  Carvão Sipriano Ltda 

Av. Jacu P. N. Trabalhadores, 1200 

08260-005 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 2052-4982 

 

ABIB 248  Carvão Vegetal Agse Ltda 

R. Francisco Balchak, 118 

82560-530 - Curitiba – PR Fone: (41) 3257-6315 

 

ABIB 249  Carvão Vegetal Arco Íris Ltda 

Av. Pioneiro Victório Marcon, 410 - Parque Industrial II 

87065-120 - Maringá - PR 

Fone: (44) 3266-1717/3266-1924 Site: www.carvaoarcoiris.com.br 

 

ABIB 250  Carvão Veríssimo Ltda 

R. Juventino Miguel, 42 - Jardim Climax 

04191-070 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 2331-1152 Site: www.carvaoverissimo.com.br 

 

ABIB 251  Carvoaria Campeão Ltda 

R. José Silvano Filho, 15 - Butantã 

05545-160 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3714-5661 

Site: www.carvaocampeao.com.br 

 

ABIB 252  Carvoaria Piquery Ltda 

R. Manoel de Carvalho, 30 

19410-000 - Piqueri - SP 

Fone: (11) 3992-6177 

Site: www.carvoariapiquery.com.br 

 

ABIB 253  Carvoaria Vergueiro Ltda 

R. Vergueiro, 4404 - Vila Mariana 

04102-002 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 5579-9909 

Site: www.carvoariavergueiro.com.br 

 

ABIB 254  Carvonbras – Ind. e Com., Imp. de Carvão Ltda. 

R. Uaimaré, 84 – Planalto Paulista 

04068-080 - São Paulo – SPFone: (11) 5581-3492 
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ABIB 255  Carvorite Carvão Ativado Ltda 

R. Trajano Garcia, 1900 – Vila São João – Cx. P. 278 

84500-000 - Irati – PR Fone: (42) 3423-3606/3598 Site: www.carvorite.com.br 

 

ABIB 256  Cavacos Araldi Ltda 

R. Max Heinig, 80 

88355-430 - Brusque - SC 

Fone: (47) 3350-2900 

 

ABIB 257  Central de Processamento Energético Vitória Ltda 

Rod. BR 476 - Km 358 

84600-000 - União da Vitória - PR 

Fone: (42) 3524-6188 

 

ABIB 258  Cepevil Ltda 

Rod. BR 116, 13807 - Vila Hauer 

81690-200 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 3021-3533 

Site: www.cepevil.com.br 

 

ABIB 259  Cerâmica Matieli Ltda 

R. Felipe Moysés Betti Filho - Km 1,4 

18052-140 - Sorocaba - SP 

Fone: (15) 3221 4804 

Site: www.ceramicamatieli.com.br 

 

ABIB 260  Cikel Ltda 

R. Desembargador Westephalen, 2779 - Rebouças 

80220-030 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 2169-8200 

 

ABIB 261  Clean Fire Ltda 

R. Rudi Labsch, 273 

81350-210 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 3026-0619 

 

ABIB 262  Comércio de Carvão Gaúcho Ltda 

R. dos Macaxás, 661 

04282-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 5061-7141 

Site: www.carvao.com.br 

 

ABIB 263  Comércio e Indústria de Madeiras Tailândia Ltda 

Rod. PA 150 - Km 126 - Industrial 

- Belém - PA 

Fone: (91) 3752-1107 

Site: www.cimatal.sites.uol.com.br 
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ABIB 264  Copellets indústria e Comércio de Biomassa Ltda 

Faz. São Paulo, s/n - Água do Palmitalzinho 

19970-000 - Palmital - SP 

Fone: (18) 9794-6729  

 

ABIB 265  Copener Florestal Ltda. 

R. Dr Jose Tiago Correia - S/N - Alagoinhas Velha 

48030-300 - Alagoinhas - BA 

Fone: (75) 3423-9900 

Site: www.copener.com.br 

 

ABIB 266  Coque Verde Ltda 

R. Gervásio Rotta, 5 - Jardim Santa Marta 

13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP 

Fone: (19) 3643-2000 

Site: www.coqueverde.com.br 

 

ABIB 267  Cremac Disk Lenha Ltda 

R. Doutor Luiz Barreto, 349 - Bela Vista 

01328-020 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3253-5197 

Site: www.disklenha.com.br 

 

ABIB 268  Camifra Agro Industrial Ltda 

Rod. BR 163 - Km 828 - Cx. Postal 214 

78550-000 - Sinop - MT 

Fone: 55 (66) 3515-6130 

Fax: 55 (66) 3515-6130 

 

ABIB 269  Camifra S/A - Madeiras, Agricultura e Pecuária Ltda 

R. Hermógenes Carneiro Lobo, 68 

85530-000 - Clevelândia - PR 

Fone: 55 (46) 3252-1444 

Fax: 55 (46) 3252-1257 

 

ABIB 270  Centerplac Compensados Ltda 

Rod. BR 222 - Km 87 - Distrito Industrial 

68638-000 - Rondon do Pará - PA 

Fone: 55 (91) 3326-2312 Fax: 55 (91) 3326-2175 

 

ABIB 271  Coldemar Resinas Sintéticas Ltda 

R. Euripedes de Camillo, 50 13224-120 - Várzea Paulista - SP 

Fone: 55 (11) 34606-1112 

Fax: 55 (11) 34606-1695 

 

ABIB 272  Compensados Ângela Ltda 

Rod. BR 163 - Km 817 - Cx. Postal 4178550-000 - Sinop - MT 

Fone: 55 (66) 3515-8355 Fax: 55 (66) 3515-8017 
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ABIB 273  Compensados Carlotho Ltda 

R. Onda Verde, 628 - Vl. Cidade Morena 

79064-060 - Campo Grande - MS 

Fone: 55 (67) 3393-1890 

Fax: 55 (67) 3393-1890 

 

ABIB 274  Compensados Centro Oeste Ltda 

Rod. BR 163 - Km 702, s/n - Cuiabá/Santarém 

78525-000 - Matupá - MT 

Fone: 55 (66) 3595-1819 

Fax: 55 (66) 3595-1819 

 

ABIB 275  Compensados Drabecki Ltda 

R. Júlio Afonso Vieira Lopes, 432 

84550-000 - Rebouças - PR 

Fone: 55 (42) 3457-1730Fax: 55 (42) 3457-1731 

Site: www.drabecki.com.br 

 

ABIB 276  Compensados e Laminados Lavrasul S/A 

R. Amazonas, 572 - Água Verde 

80610-030 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3314-5757Fax: 55 (41) 3329-3525 

Site: www.lavrasul.com.br 

 

ABIB 277  Compensados Fauna Brazil Ltda 

R. F, 596 - Dist. Indl. Atalaia - Cx. Postal 3004 

85118-000 - Guarapuava - PR 

Fone: 55 (42) 3624-3144 

Fax: 55 (42) 3624-3144 

Site: www.faunabrazil.com.br 

 

ABIB 278  Compensados Fortes S.A 

Rod. BR 163 - Km 819,1 – Industrial - Cx. Postal 100 

78550-000 - Sinop - MT 

Fone: 55 (65) 3515-8100 

Fax: 55 (65) 3515-8100 

 

ABIB 279  Compensados Indupinho Ltda 

R. Presidente Getúlio Vargas, 902 

85555-000 - Palmas - PR 

Fone: 55 (46) 3262-1441 

 

ABIB 280  Compensados Irmãos Rossoni Ltda 

Est. Munic. Sengés - Km 02 - Pq. Undl. III - Barra 

84220-000 - Sengés - PR 

Fone: 55 (43) 3567-8100Fax: 55 (43) 3567-8119 

Site: www.gruporossoni.com.br 
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ABIB 281  Compensados LFPP Ltda. 

R. dos Imigrantes, 250 - Jardim Miraluz 

84430-000 - Imbituva - PR 

Fone: 55 (42) 3436-1325 

Fax: 55 (42) 3436-1325 

Site: www.lfpp.com.br 

 

ABIB 282  Compensados Madeseik Ltda 

R. SB - Qd. 4 - lt. 1 e 2 

78580-000 - Alta Floresta - MT 

Fone: 55 (66) 3521-2883 

Fax: 55 (66) 3521-1535 

 

ABIB 283  Compensados Novo Milênio Ltda. 

R. Juiz de Fora, 88 - Miranda 

68638-000 - Rondon do Pará - PA 

Fone: 55 (94) 3326-1839 

Fax: 55 (94) 3326-1839 

 

ABIB 284  Compensados Pinhal Ltda 

Rod. BR 282 - Km 576 - Industrial 

89870-000 - Pinhalzinho - SC 

Fone: 55 (49) 3336-1146 

Fax: 55 (49) 3366-1146 

 

ABIB 285  Compensados Pinheirão Ltda 

R. Fraiburgo, 734 - Cidade Morena 

79064-060 - Campo Grande - MS 

Fone: 55 (67) 3393-3322 

Fax: 55 (67) 3393-4235 

 

ABIB 286  Compensados Santa Catarina Ltda 

R. José Eliphio da Cunha Silveira, 350 - àrea Industrial 

89400-000 - Porto União - SC 

Fone: 55 (42) 3523-1066 

Fax: 55 (42) 3523-1066 

 

ABIB 287  Compensados Santin Ltda 

R. Camocim, 627 - Vl. Cidade Morena 

79064-030 - Campo Grande - MS 

Fone: 55 (67) 3393-1919 

Fax: 55 (67) 3393-1929 

 

ABIB 288  Compensados Telêmaco Borba Ltda 

Rod. Do Papel - Km 15, s/n - Cx. Postal 132 

84260-000 - Telêmaco Borba - PR 

Fone: 55 (42) 3273-1165 

Fax: 55 (42) 3273-4450 
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ABIB 289  Compensados Terra Nova Ltda. 

Rod. BR 163 Km 647 – Setor Industrial - Cx. Postal 142 

78505-000 - Terra Nova Norte - MT 

Fone: (65) 3534-1214/1477 

Fax: (65) 3534-1213 

 

ABIB 290  Compensados Terra Nova Ltda. 

Rod. BR 280, 4166 - Industrial Sul - Cx. Postal 142 

89295-000 - Rio Negrinho - SC 

Fone: 55 (65) 3534-1214 / 1477 

Fax: 55 (65) 3534-1213 

Site: www.terranova.com 

 

ABIB 291  Compensados Triunfo Ltda 

R. Camocim, 861 

79064-030 - Campo Grande - MS 

Fone: 55 (67) 3393-3214 

Fax: 55 (67) 3393-3214 

 

ABIB 292  Compensados Trombettas Ltda 

Est. Dilma, s/n 

78540-000 - Claudia - MT 

Fone: 55 (66) 3546-1410 

Fax: 55 (66) 3546-1410 

 

ABIB 293  Complak Indústria e Comércio Ltda 

R. Alfredo Matzembacker, 163 - Área Industrial 

89400-000 - Porto União - SC 

Fone: 55 (42) 3522-5151Fax: 55 (42) 3522-5151 

 

ABIB 294  Camifra Compensados Ltda 

Rodovia BR-163 km 828 cp 214 - Zona Rural 

Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 295  Cbl Compensados Ltda 

Estrada Catanduvas 939 km 1 

Araucária, PR 83700-001 

 

ABIB 296  Ccl - Comercio de Compensados Lajeado Ltda 

Rua Fabio Brito de Azambuja 730 - São Cristóvão 

Lajeado, RS 95900-000 

 

ABIB 297  Ceará Compensados Ltda 

Rua Nelson Mandela 18 cj sj4 - Zumbi Palmares 

Manaus, AM 69084-560 
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ABIB 298  Cebrario Madeiras e Compensados Ltda 

Avenida Pilar do Sul qd 27 lt 26 - Guaratiba 

Rio de Janeiro, RJ 23033-160 

 

ABIB 299  Cebrario Madeiras e Compensados Ltda 

Avenida Gilka Machado qd 16 lt 13 - Recreio Bandeirantes 

Rio de Janeiro, RJ 22795-570 

 

ABIB 300  Cedro Madeiras e Compensados Ltda 

Rua Lincoln Byrro 581 - Lourdes 

Governador Valadares, MG 35032-610 

 

ABIB 301  Central Sul Comércio de Compensados Ltda 

Rua Dario Borges de Lis 10 - São Cristóvão 

Guarapuava, PR 85063-480 

 

ABIB 302  Chagas Compensados Ltda 

Rua José Felizardo Rodrigues 222 - Jardim Salessi 

Itatiba, SP 13251-130 

 

ABIB 303  Chapecomp Comércio Compensados Ltda 

Rua Rui Barbosa 474 - Centro 

Chapecó, SC 89801-040 

 

ABIB 304  Coama Compensados Amazonas Ltda 

Avenida Mateo Bei 1578 - São Mateus 

São Paulo, SP 03949-100 

 

ABIB 305  Comentex Compensados e Madeiras Ltda 

Avenida Comendador Teles 1403 - Vilar Teles 

São João de Meriti, RJ 25561-162 

 

ABIB 306  Comercio Compensados Montanha Ltda 

Rua Osvaldo Mathias Ely 338 - Montanha 

Lajeado, RS 95900-000 

 

ABIB 307  Comércio Compensados Sto Antonio Ltda 

Rua Coronel Vidal Ramos 600 - Centro 

Curitibanos, SC 89520-000 

 

ABIB 308  Compelaminas Comercio de Compensados Ltda 

Rua Castro Alves 292 - Niterói 

Canoas, RS 92110-430 

 

ABIB 309  Compensa Indústria e Comércio de Compensados Ltda 

Rua José Eliphio Cunha Silveira 500 - Cidade Nova 

Porto União, SC 89400-000 
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ABIB 310  Compensados 2000 Ltda 

Avenida Nereu Ramos 925 

Taió, SC 89190-000 

 

ABIB 311  Compensados Anápolis Ltda 

Avenida Brasil Norte, 715 - Cidade Jardim 

Anápolis, GO 75000-001 

 

ABIB 312  Compensados Angatu Ltda 

Avenida Belém Brasília 49 qd 06/07 - Setor Central 

Porangatu, GO 76550-000 

 

ABIB 313  Compensados Ângela Ltda 

Rua Castelo Branco 825 - Centro 

Cláudia, MT 78540-000 

 

ABIB 314  Compensados Beira Rio Ltda 

Rua Nivaldo Paula Silva 1627 - Centro 

São Mateus do Sul, PR 83900-000 

 

ABIB 315  Compensados Blumenau Ltda 

Rua dos Caçadores 633 - Velha 

Blumenau, SC 89040-000 

 

ABIB 316  Compensados Bonardi Ltda 

Rua Jatobá 841 - Eucaliptos 

Fazenda Rio Grande, PR 83820-096 

 

ABIB 317  Compensados Clevelândia Ltda 

Rua Coronel Pedro Maciel 50 

Clevelândia, PR 85530-000 

 

ABIB 318  Compensados Dallgir Ltda 

Rua Polônia 107 - Centro 

Nova Prata, RS 95320-000 

 

ABIB 319  Compensados Das Américas Ltda 

Avenida das Américas 503 - Três Marias 

São José dos Pinhais, PR 83030-640 

 

ABIB 320  Compensados Dinor Ltda 

Rua Professor Benedito Perret - Centro 

Imbituva, PR 84430-000 

 

ABIB 321  Compensados e Cia Ltda 

Avenida Couto Magalhães 2564 - Centro 

Várzea Grande, MT 78110-400 
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ABIB 322  Compensados e Ferragens Ltda 

Avenida Barão de Gurguéia 2017 - Vermelha 

Teresina, PI 64018-500 

 

ABIB 323  Compensados Fernandes Ltda 

Avenida Leoberto Leal 1251 - Barreiros 

São José, SC 88110-001 

 

ABIB 324  Compensados Galli Ltda 

Avenida Aldebaran Brasil 748 - Morro Pedas 

Imbituva, PR 84430-000 

 

ABIB 325  Compensados Groszewicz Ltda 

Rodovia BR-277 km 348 - Industrial 

Guarapuava, PR 85050-420 

 

ABIB 326  Compensados Indupinho Ltda 

Avenida Presidente Getúlio Vargas 902 - Centro 

Palmas, PR 85555-000 

 

ABIB 327  Compensados Juina Ltda 

Rua Governador Filinto Müller - Setor Industrial 

Juína, MT 78320-000 

 

ABIB 328  Compensados Keunecke Ltda 

Rua 2 de Setembro 3715 bl B - Itoupava Norte 

Blumenau, SC 89053-200 

 

ABIB 329  Compensados Lages Ltda 

Rua Doutor João Colin 1364 - América 

Joinville, SC 89204-000 

ABIB 330  Coralplac Compensados Ltda. 

Av. Bento de Camargo Ribas, 1710 - São Cristóvão - cx. Postal 574 

85065-520 - Guarapuava - PR 

Fone: 55 (42) 3624-2144 

Fax: 55 (42) 3624-1101 

Site: www.coralplac.com.br 

 

ABIB 331  CARBONÍFERA CRICIÚMA S/A 

Av. Presidente Jucelino, 715 - Caixa Postal: 341  CEP: 88810-200 - Criciúma-SC  

Fone: (48) 3431-3100 Fax: (48) 3437-0479  

Site: www.carboniferacriciuma.com.br 

 

ABIB 332  CARBONÍFERA METROPOLITANA S/A 

Praça Nereu Ramos, 114 - Caixa Postal: 3116  

Bairro: Centro - Criciúma-SC  CEP: 88801-505  

Fone: (48) 3437-7055 Fax: (48) 3437-9200  

Site: www.carboniferametropolitana.com.br 
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ABIB 333  CARBONÍFERA CATARINENSE LTDA 

Rodovia SC 438 KM 150 

Bairro: Guatá - Lauro Müller-SC CEP: 88.880-000  

Fone/Fax: (48) 3464-7043 

Site: www.carboniferacatarinense.com.br  

 

 

ABIB 334  A & Z Madeiras Ltda 

Rua Alan Kardec, 1277 - Montese 

Fortaleza, CE 60420-630 

 

ABIB 335  A Madeireira Ltda 

Rua Senador Pompeu 511 - Centro 

Fortaleza, CE 60025-000 

 

ABIB 336  Ar Comércio de Madeiras Ltda 

Avenida Euzébio de Queiroz 500 - Eusébio 

Eusébio, CE 61760-000 

 

ABIB 337  Bn Madeiras Ltda 

Avenida Presidente Costa e Silva 2405 - Mondubim 

Fortaleza, CE 60761-505 

 

ABIB 338  Brasil Comercial de Compensados Ltda 

Avenida Coronel Carvalho 1751 - Jardim Iracema 

Fortaleza, CE 60341-641 

 

 

 

ABIB 339  Brasil Madeira Ltda 

Avenida Francisco Sá 7883 - Barra Ceará 

Fortaleza, CE 60330-875 

 

ABIB 340  Casa do Compensado Ltda 

Avenida Visconde do Rio Branco, 2769 - Joaquim Távora 

Fortaleza, CE 60055-171 

 

ABIB 341  Cia da Madeira Ltda 

Avenida Washington Soares 5057 - José Alencar 

Fortaleza, CE 60830-005 

 

ABIB 342  Forbrasma - Fornecedora Brasileira de Madeiras Ltda 

Avenida Francisco Sá 5599 - Floresta 

Fortaleza, CE 60336-233 

 

ABIB 343  Fortal Madeiras Ltda 

Rua César Rossas 582 - Montese 
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Fortaleza, CE 60410-100 

 

ABIB 344  Madeirama Ltda 

Rua Barão de Lucena 96 - Lagoa Redonda 

Fortaleza, CE 60000-001 

 

ABIB 345  Madeireira Lavor Ltda 

Avenida Marechal Castelo Branco 837 - Cocobo 

Iguatu, CE 63500-000 

 

ABIB 346  Madeireira Altamira Ltda 

Rua Altamira Quintinho 1271 - Bom Jardim 

Fortaleza, CE 60000-001 

 

ABIB 347  Madeireira Amazonas Ltda 

Rua Coronel Antonio José Freitas 1045 - Centro 

Jaguaruana, CE 62823-000 

 

ABIB 348  Madeireira Brasil Ltda 

Avenida Dedé Brasil 3434 - Itaperi 

Fortaleza, CE 60714-242 

 

ABIB 349  Madeireira Calixto Ltda 

Avenida Contorno Leste 195 - Manuel Satiro 

Fortaleza, CE 60764-320 

 

ABIB 350  Madeireira Castelo Ltda 

Avenida Alberto Craveiro 2655 - Boa Vista Castelão 

Fortaleza, CE 60861-211 

 

ABIB 351  Madeireira Ceará Ltda 

Rua Cônego de Castro 3586 - Parque São José 

Fortaleza, CE 60730-202 

 

ABIB 352  Madeireira Destak Ltda 

Avenida Ayrton Senna 1822 - Arenópolis 

Fortaleza, CE 60000-001 

 

ABIB 353  Madeireira Estrela da Manhã Ltda 

Rodovia BR-116 9961 km 10 - Messejana 

Fortaleza, CE 60842-395 

 

ABIB 354  Madeireira Francisco Santiago Ltda 

Rua Ataulfo Alves 409 - Jardim Oliveiras 

Fortaleza, CE 60821-460 

 ABIB 355  Madeireira Gala Ltda 

Avenida Alberto Craveiro 3561 - Boa Vista Castelão 

Fortaleza, CE 60861-211 
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ABIB 356  Madeireira Geovane Ltda 

Rua Verbena, 600 - Bonsucesso 

Fortaleza, CE 60545-350 

 

ABIB 357  Madeireira Geovane Ltda 

Avenida Oliveira Paiva 2863 - Parque Manibura 

Fortaleza, CE 60822-802 

 

ABIB 358  Madeireira Gomes de Matos Ltda 

Avenida Professor Gomes de Matos 28 - Jardim América 

Fortaleza, CE 60410-000 

 

ABIB 359  Madeireira Guarani Horizonte Ltda 

Rua Ciro Bilhar 377 - Centro 

Horizonte, CE 62880-000 

 

ABIB 360  Madeireira Itaipu Ltda 

Rua Germano Franck 935 - Parangaba 

Fortaleza, CE 60740-020 

 

ABIB 361  Madeireira João Pessoa Ltda 

Avenida João Pessoa, 5455 - Montese 

Fortaleza, CE 60425-685 

 

ABIB 362  Madeireira Marabá Ltda 

Rua Santo Antônio 1000 - Padre Júlio Maria 

Caucaia, CE 61610-135 

 

ABIB 363  Diamante Comércio de Carvão Ltda 

R. Carlos Essenfelder, 904 - Boqueirão 

81650-090 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 3277-2807 

 

ABIB 364  DPC Tecnologia em Carvão Vegetal 

Av. Raquel Teixeira Viana, 660 - Sala 104 - Centro 

35700-293 - Sete Lagoas - MG 

Fone: (31) 3774-4966 

Site: www.dpcbiomassa.com.br 

 

ABIB 365  DRO Comércio de Cavacos de Madeira 

Rod. BR 376 

86813-240 - Apucarana - PR 

Fone: (43) 3423-6566 

ABIB 366  DU Briquetes Indústria e Comércio Ltda 

Rod. BR 262 - Km 53,3, s/n - Sede 

29255-000 - Marechal Floriano - ES 

Fone: (27) 3288-3347 
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ABIB 367  Derquim Ind Com de Produtos Químicos Ltda 

R. José Mendes Sobrinho, 438 

81350-320 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3288-8880 

Fax: 55 (41) 3288-8880 

 

ABIB 368  Dynea Brasil S.A 

Av. Luiz Francheschi, 2045 A 

83707-070 - Araucária - PR 

Fone: 55 (41) 3641-1515 

Fax: 55 (41) 3641-1531 

 

ABIB 369  Alternativa Madeiras Ltda 

SIA TR 3 lt 1410 lt 1420 - Zona Industrial 

Guará, DF 71200-030 

 

ABIB 370  Central Madeiras Ltda 

Colônia Agrícola Vicente Pires rua 08 lt 2A ch 230 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72110-800 

 

ABIB 371  Comercio de Madeiras Maxxima Ltda 

QNN 34 AE B lt B - Ceilândia Sul 

Ceilândia, DF 72220-342 

 

ABIB 372  Dipau Madeiras Ltda 

MD 4 lt 53 - Condomínio Residencial Santa Maria 

Santa Maria, DF 72580-400 

 

ABIB 373  Filemon Madeiras Ltda 

Q 102 10 - Setor Residencial Oeste 

São Sebastião, DF 71692-100 

 

ABIB 374  Goiás Madeiras Ltda 

Colônia Agrícola Vicente Pires lt 26 ch 231 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72110-800 

 

ABIB 375  Império Madeiras Ltda 

Colônia Agrícola Vicente Pires lt 13 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72110-800 

 

ABIB 376  Landy Madeiras Ltda 

SIA TR 2 lt 1411 - Zona Industrial 

Guará, DF 71200-020 

ABIB 377  Madeflora Ltda 

Colônia Agrícola Vicente Pires 4 rua 4d lt 8/9 ch 01 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72110-800 
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ABIB 378  Madeiras do Brasil Ltda 

Colônia Agrícola Vicente Pires rua 5 lt 1/3 ch 231 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72110-800 

 

ABIB 379  Madeiras do Maranhao Ltda 

Av Independência qd 1 bl E lj 3/4 - Setor Tradicional 

Planaltina, DF 73300-001 

 

ABIB 380  Madeireira Amazônia Ltda 

ADE Q 402 CJ 1 lt 20 - Recanto Emas 

Recanto das Emas, DF 72630-200 

 

ABIB 381  Madeireira Brasiliense Ltda 

AE 2 lt E fds - Guará II 

Guará, DF 71070-606 

 

ABIB 382  Madeireira Cedro Ltda 

SHA CJ 5 CH 89-3 lt 01 - Setor Habitacional Arniqueiras 

Taguatinga, DF 71995-320 

 

ABIB 383  Madeireira Comabra Ltda 

SIA TR 2/3 lt 1685 - Zona Industrial 

Guará, DF 71200-020 

 

ABIB 384  Madeireira Fiamoncini Ltda 

CA 7 bl P lt 19/19 lj 90 - Setor H I Norte 

Lago Norte, DF 71503-507 

 

ABIB 385  Madeireira Mata Verde Ltda 

QI 9 lt 81/85 Setor Industrial - Setor Industrial 

Taguatinga, DF 72135-090 

 

ABIB 386  Madeireira Mineira Ltda 

Q Central BL 3 lt 1 - Sobradinho 

Sobradinho, DF 73010-513 

 

ABIB 387  Madeireira Mogno Ltda 

AE para Indústrias 11 lt 9 - Sobradinho 

Sobradinho, DF 73050-610 

 

ABIB 388  Madeireira Real Ltda 

CL 208 lt B7 - Santa Maria 

Santa Maria, DF 72508-220 

 ABIB 389  Madeireira Rio Grande Ltda 

Q 2 lj 14 - Setor Oeste 

Gama, DF 72425-020 

 

ABIB 390  Madeireira Santa Bárbara Ltda 
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QI 3 lt 33/34 - Setor Industrial 

Taguatinga, DF 72135-030 

 

ABIB 391  Madeireira São João Ltda 

Condomínio Fraternidade bl A lt 1 lj 1 - Contagem 

Sobradinho, DF 73000-001 

 

ABIB 392  Madeireira Sobrado Ltda 

SES Q 7 lt 11/12 lj 02 - Setor Econômico Sobradinho 

Sobradinho, DF 73020-407 

 

ABIB 393  Madeireira Tozetti Ltda 

Q 9 Comércio Local 30 - Sobradinho 

Sobradinho, DF 73036-675 

 

ABIB 394  Madeireiras do Pará Ltda 

Colônia Agrícola Vicente Pires lt 1 ch 29 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72110-800 

 

ABIB 395  Madelam Madeiras e Complementos Ltda 

QND 32 lt 1 - Taguatinga Norte 

Taguatinga, DF 72120-320 

 

ABIB 396  Madesantos Madeireira Espírito Santo Ltda 

QI 416 lt 3 cj P - Samambaia Norte 

Samambaia, DF 72320-300 

 

ABIB 397  Madfort Madeiras Ltda 

QI 3 lt 3/4 - Setor Industrial 

Taguatinga, DF 72135-030 

 

ABIB 398  Magic Madeireira Gama Indústria Comércio Ltda 

Q 4 lt 200 - Setor Industrial 

Gama, DF 72445-040 

 

ABIB 399  Max Comércio de Madeiras Ltda 

SIA TR 3 lt 450 - Zona Industrial 

Guará, DF 71200-030 

 

ABIB 400  Eco Empório Ltda 

R. General Gastão Goulart, 106 - Vila Guarani 

04316-110 - São Paulo - Fone: (11) 4112-7888 

Site: www.ecoemporio.com.br 

ABIB 401  Ecolenha Ind. e Com. de Lenha Ecológica Ltda 

Av. Giovanni Gabrielli, 217 

07700-000 - Caieiras - SP 

Fone: (11) 4441-1553 

Site: www.ecolenha.com.br 
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ABIB 402  Ecomad Briquetes - Produtora de Energia Alternativa Ltda 

Estrada lado Direito do Carrilho - KM 01 

15530-000 - Cosmorama - SP 

Fone: (17) 3836-1309 

Site: www.ecomadbriquete.com.br 

 

ABIB 403  Ecopell - Brasileira Com. Exp. de Biomassa Ltda 

Estr. Municipal itaju/Bariri, Km 1 - C.P. 08 - Boa Vista 

17260-000 - Itaju - SP 

Fone: (14) 3667-1242 

Site: www.ecopell.com.br 

 

ABIB 404  Ecopellets Combustível Ecológico Ltda 

Estrada Mun. Glaudislau P. de Oliveira, 435 - Putim 

12228-010 - São José dos Campos - (12) 3913-3836 

Site: www.ecopellets.com.br 

 

ABIB 405  EcoxPellets Energia Renovável Ltda 

Rua Emiliano Perneta, 297, 13. andar - Centro 

80010-050 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 3224-5656 

 

 

ABIB 406  Eko Florestal e Transportes Ltda 

R. Quintino Bocaiuva, 2607 - Saraiva 

38408-372 - Uberlandia - MG 

Fone: (34) 3226-0052 

Site: www.ekoflorestal.com.br 

 

ABIB 407  Ekoplus Ind.e Com. de Mat. Plásticos e Derivados de Madeira Ltda 

Rod. SC 302 - Km 4,5 - Cx. Postal 1011 

89500-000 - Caçador - SC 

Fone: (49) 3567-5059 / 9906 

Site: www.ekoplus.com.br 

 

ABIB 408  Elbra Energia Limpa do Brasil Ltda 

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 1456 

89120-970 - Timbó - SC 

Fone: (47) 3399-2222 

Site: www.elbra.ind.br 

 

ABIB 409  Elite Indústria e Comércio de Carvão Vegetal Ltda 

R. Waldomiro Euzébio de C. Barros, 10 - Jd. Quintais do Imperador 

18052-619 - Sorocaba - SP 

Fone: (15) 3222-9960 

 

ABIB 410  Enbio Briquete Ltda 
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Av. Europa, 770 Jd Pizza 

86041-005 - Londrina - PR 

Site: www.enbio.com.br 

 

ABIB 411  Energia Verde Ind. Com. de Biomassa Florestal Ltda 

Av. Dr. Leoberto Leal, 2000 

89520-000 - Curitibanos - SC 

Fone: (49) 9979-5455 

Site: www.energiaverde.eng.br 

 

ABIB 412  Enertins - Energia Verde do Tocantins Ltda 

Av. Joaquim T. Segurado - Conj. 01 – Sl. 04 – Lt. 05 – Qd. 301 – 301 Norte,  

77001-226 - Palmas - TO 

Fone: (63) 3244-4358 

Site: www.enertins.com.br 

 

ABIB 413  Escora Forte Comércio de Madeiras Ltda 

R. São Tomé, 519 

83325-130 - Pinhais - PR 

Fone: (41) 3668-2139 

Site: www.escoraforte.com.br 

 

 

 

ABIB 414  E. Carli Representações Ltda 

Av. Silvino Santis, 600 - Cx. Postal 125 

65900-970 - Imperatriz - MA 

Fone: 55 (99) 3523-2578 

Fax: 55 (99) 3524-5591 

 

ABIB 415  EAC Florestal Ltda 

Est. Tunas - Km 4 - Ouro Fino 

83480-000 - Tunas do Paraná - PR 

Fone: 55 (41) 3366-4483 

 

ABIB 416  Eidai do Brasil Madeiras S.A 

R. Humberto, 236 - 13º andar - Sls. 133 e 134 

04018-030 - São Paulo - SP 

Fone: 55 (11) 35574-8211 

Fax: 55 (11) 35571-7371 

 

 

ABIB 417  Embramad - Empresa Brasileira de Madeiras Ltda 

R. Emanoel Volvz, 311 - Pinheirinho 

81870-320 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3349-9090 

Fax: 55 (41) 3349-9090 

Site: www.embramad.com.br 
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ABIB 418  Emílio B. Gomes & Filhos S.A 

R. Alfredo Bufrem, 582 

84500-000 - Irati - PR 

Fone: 55 (42) 3423-1255 

Fax: 55 (42) 3423-1308 

 

ABIB 419  Empresa Industrial e Comercial Fuck S.A 

Av. Ivo D'aquino da Fonseca, 1013 - Cx. Postal 181 

89460-000 - Canoinhas - SC 

Fone: 55 (47) 3622-3800 

Fax: 55 (47) 3622-3875 Site: www.fucksa.com.br 

 

ABIB 420  Esul Esquadrias Uliana Ltda 

Rod. Cornélio Pires - Km 74,5 - Cx. Postal 059 

18530-000 - Tietê - SP 

Fone: 55 (15) 33282-1177Fax: 55 (15) 33282-1174 Site: www.esul.com.br 

 

 ABIB 421  Madeipe Madeiras Ltda 

Rua José dos Reis Bossóis 20 - Santa Martha 

Vitória, ES 29000-001 

 

ABIB 422  Madeiras Interglobo Ltda 

Rua Gama Rosa 197 ap 601 - Centro 

Vitória, ES 29015-100 

 

ABIB 423  3 M Madeiras Ltda 

Rua Ilma Henriques 10 - Jardim Limoeiro 

Serra, ES 29164-082 

 

ABIB 424  A Madeira Indústria e Comércio Ltda 

Avenida João Palácios 501 - Fátima 

Serra, ES 29160-800 

 

ABIB 425  Energia Madeiras Ltda 

Rodovia ES-010 7 km 5 - Jardim Limoeiro 

Serra, ES 29164-043 

 

ABIB 426  Eucaliptos Comércio de Madeiras Reflorestadas Ltda 

Avenida José Martins Rato, 426 lj 1 - Fátima 

Serra, ES 29160-790 

 

ABIB 427  Madeiras Corcovado Ltda 

Rua Manoel Alexandre Pimentel 216 - Servidão Sede 

Serra, ES 29176-200 

 

ABIB 428  Madeireira Rondônia Ltda 

Rodovia BR-101 Norte km 267 lt 3A lj 1 - Diamantina 
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Serra, ES 29160-840 

 

ABIB 429  Madex Madeiras Ltda 

Avenida Norte Sul 1343 - Jardim Limoeiro 

Serra, ES 29164-075 

 

ABIB 430  Mar e Sol Madeiras Ltda 

Rodovia ES-010 km 09 - Manguinhos 

Serra, ES 29173-087 

 

ABIB 431  Quality Madeiras Ltda 

Rua Pedro Zangrandi 420 - Jardim Limoeiro 

Serra, ES 29164-020 

 

ABIB 432  Reflorestar Ltda 

Rodovia BR-101 Norte km 266 - Nova Carapina 

Serra, ES 29160-001 

 

ABIB 433  Serra Madeiras Ltda 

Rodovia ES-010 km 9 - Manguinhos 

Serra, ES 29173-087 

 

ABIB 434  Caliman Laminados & Madeiras Ltda 

Rodovia ES-60 900 - Itaparica 

Vila Velha, ES 29100-001 

 

ABIB 435  Dalta Madeiras Ltda 

Rua Santa Júlia 150 - Rio Marinho 

Vila Velha, ES 29112-460 

 

ABIB 436  Madeiras Brunoro Ltda 

Rodovia ES-60 862 - Itaparica 

Vila Velha, ES 29100-001 

 

ABIB 437  Madeiras Vitória Velha Ltda 

Avenida Carlos Lindenberg 7050 - Glória 

Vila Velha, ES 29122-036 

 

ABIB 438  Madeireira Nove de Julho Ltda 

Rua Eduardo Fairich 59 - Nossa Senhora Penha 

Vila Velha, ES 29110-100 

 ABIB 439  Madelam Madeiras Ltda 

Rua Princesa Isabel 123 - Nossa Senhora Penha 

Vila Velha, ES 29110-170 

 

ABIB 440  Malibu Madeiras Ltda 

Avenida Octávio Borin 130 - Cobilândia 

Vila Velha, ES 29111-205 
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ABIB 441  Progresso Comércio de Madeiras Ltda 

Avenida Carlos Lindenberg, 2885 - Nossa Senhora Penha 

Vila Velha, ES 29110-286 

 

ABIB 442  F.V. de Araújo S.A 

R. Amazonas de Souza Azevedo, 47 - Bacacheri 

82520-620 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3262-0776 

Fax: 55 (41) 3262-0776 

Site: www.fvdearaujo.com.br 

 

ABIB 443  Fábrica de Portas Cachoeira Ltda 

R. Industrial Francisco Forte, 76 - São Pedro 

89400-00 - Porto União - SC 

Fone: 55 942) 3522-4546 Fax: 55 (42) 3522-4724 

 

ABIB 444  Fastrak Forest Products Ltda 

R. Capitão Leônidas Marques, 93 - Cj. 4/5/6 - Jd. Das Américas 

81540-470 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3267-7836 

Fax: 55 (41) 3267-0927 Site: www.fastrak.com.br 

 

ABIB 445  Formacomp Ltda 

R. Emilio Kroni, 531- Rocio 

84600-000 - União da Vitória - PR 

Fone: 55 (42) 3522-9242 

Fax: 55 (42) 3523-6294 

Site: www.formacomp.com.br 

 

ABIB 446  Formaplan Fôrmas Planejadas Indústria e Comércio Ltda 

R. André Ampére, 153 - Cj. 123 

04562-080 - São Paulo - SP 

Fone: 55 (11) 35105-3161 Fax: 55 (11) 35105-3151 

 

ABIB 447  Fornecedora e Exportadora de Madeiras Forex S/A 

R. México, 03 - 8º andar - Centro 

20031-144 - Rio de Janeiro - RJ 

Fone: 55 (21) 32524-1514 

Fax: 55 (21) 32262-6624 Site: www.forex-cemex.com.br 

 

ABIB 448  G A Matos Industria & Comercio de Carvão Vegetal Ltda 

R. Pedreira Franco - 679-A 

45930-000 - Mucuri - BA 

Fone: (73) 3206-2252 

 

ABIB 449  Garzoni Indústria e Comécio de Madeiras Ltda 

Rod. RS 040 - Km 77, s/n - Rancho Velho 
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95552-000 - Capivari do Sul - RS 

Fone: (51) 3498-2844 

Site: www.garzonibiomassas.com.br 

 

ABIB 450  Girassol Agricola Ltda. 

Av. Presidente Médici, 4510 - Vila Birigui 

78705-000 - Rondonópolis - MT 

Fone: (66) 3301-4200 

Site: www.girassolagricola.com.br 

 

ABIB 451  Green Energy Group - Green Energy 

Al. Ministro Rocha Azevedo, 38, Cj. 402 - Cerqueira Cesar 

01410-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3666-3522 

Site: http://greenenergygroup.com.br 

 

ABIB 452  Green Company Ltda 

Av. Santa Catarina, 1521 - Vila Mascote 

04378-300 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 2768-8465 

Site: www.greencompany.com.br 

 

 

ABIB 453  Groene Gold Madeiras do Brasil Ltda 

R. João Tibiriça, 156 

13309-100 - Itú - SP 

Fone: (11) 2429-9404 

 

ABIB 454  Grupo Matieli Ltda 

R. Felipe Moysés Betti Filho - Km 1,4 

18052-140 - Sorocaba - SP 

Fone: (15) 3221-4804/3222-5299/3222-8336 

Site: www.ceramicamatieli.com.br 

 

ABIB 455  Grupo Plantar 

Av. Raja Gabáglia, 1380 - Gutierrez / Sede Administrativa 

30441-194 - Belo Horizonte - MG 

Fone: (31) 3290-4000 

Site: www.plantar.com.br 

 

ABIB 456  Guaru Brasa Ltda 

R. Antônio Freitas, 61 - Vila Galvão 

07074-180 - Guarulhos - SP 

Fone: (11) 2461-4674/2455-3282 

 

ABIB 457  Gethal Amazonas S/A - Indústria de Madeira Compensada 

R. Ernesto Thalheimer, 142 - Itacoatiara 

69100-000 - Itacoatiara - AM 
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Fone: 55 (92) 3521-1527 

Fax: 55 (92) 3521-2090 

Site: www.gethalamazonas.com.br 

 

ABIB 458  Goede, Lang & Cia Ltda 

R. Dr. Wunderwald, 1999 

89107-000 - Pomerode - SC 

Fone: 55 (47) 3387-2166 Fax: 55 (47) 3387-1715 

 

ABIB 459  GP - Resinas Internacionais Ltda 

R. Wilhelm Winter, 80 - Dist. Industrial 

13213-000 - Jundiaí - SP 

Fone: 55 (11) 34589-5903 Fax: 55 (11) 34582-5777 

 

ABIB 460  Guavirá Industrial e Agroflorestal Ltda 

R. Maranhão, 50078435-000 - São José do Rio Claro - MT 

Fone: 55 (66) 3386-1295 

Fax: 55 (66) 3386-1295 Site: www.guavira.com.br 

 

ABIB 461  Guttierrez Foreign Products Imp/Exp. Ltda 

R. Silveira Peixoto, 667 

80240-120 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3342-1030Fax: 55 (41) 3243-0961 

 

ABIB 462  GVA Indústria e Comércio S/A 

Av. Faria Lima, 2128 - 9º andar 

01452-002 - São Paulo - SP 

Fone: 55 (11) 33094-2222 Fax: 55 (11) 33819-4944 

Site: www.gva.ind.br 

 

ABIB 463  A Ambiental Madeiras Ltda 

Avenida T 63, 3504 qd 330 lt 15 - Jardim América 

Goiânia, GO 74250-320 

 

ABIB 464  A Madeiril Comércio de Madeiras Ltda 

Avenida 3ª Radial 441 - Setor Pedro Ludovico 

Goiânia, GO 74820-100 

 

 

ABIB 465  Amazon Madeiras Ltda 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 727 qd 10 lt 03 - Jardim Presidente 

Goiânia, GO 74353-250 

 

ABIB 466  Angelim Madeiras Ltda 

Avenida Contorno qd 36 lt 18 - Parque Laranjeiras 

Goiânia, GO 74855-130 

 

ABIB 467  Casa Grande Madeiras Ltda 
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Avenida Engler qd 9 lt 11 - Jardim Mariliza 

Goiânia, GO 74885-460 

 

ABIB 468  Cbm Brasil Madeiras Ltda 

Avenida Castelo Branco 3450 qd 20A lt 322 - Granja Santos Dumont 

Goiânia, GO 74430-510 

 

ABIB 469  Centro Norte Madeiras Ltda 

Avenida dos Alpes 1830 - Jardim Europa 

Goiânia, GO 74325-010 

 

ABIB 470  Compensados São Paulo Ltda 

Rua 273 qd 60 lt 14 - Setor Coimbra 

Goiânia, GO 74533-240 

 

ABIB 471  Eucaflora Eucaliptos Tratados Ltda 

Rodovia GO-80 km 7 Saida P/ Neropolis - Zona Rural 

Goiânia, GO 74000-001 

 

ABIB 472  Eucalipto Norte Sul Ltda 

Al do Contorno 1692 - Santo Antônio 

Goiânia, GO 74853-120 

 

 

ABIB 473  Floresta Agropastoril Ltda 

Al Ricardo Paranhos qd 259 lt 7 s 104 - Setor Marista 

Goiânia, GO 74180-050 

 

ABIB 474  Globo Madeiras Ltda 

Avenida São Francisco, 933 - Santa Genoveva 

Goiânia, GO 74670-010 

 

ABIB 475  Imperial Madeiras Ltda 

Avenida Rio Verde 7010 qd 132 lt 6/7 - Setor Faicalville 

Goiânia, GO 74350-785 

 

ABIB 476  Jequitibá Madeiras Ltda 

Avenida T 9, 5078 St União - Jardim Europa 

Goiânia, GO 74330-160 

ABIB 477  Jk Madeireira Ltda 

Avenida Goiânia qd 85 lt 6 - Jardim Guanabara 

Goiânia, GO 74675-320 

 

ABIB 478  Lenha e Cia Ltda 

Rua 115 298 qd F43 lt 42 - Setor Sul 

Goiânia, GO 74085-325 

 

ABIB 479  M N Madeiras Ltda 
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Al do Contorno 1464 qd 37 lt 06 - Santo Antônio 

Goiânia, GO 74853-120 

 

ABIB 480  Madeiras do Norte Ltda 

Avenida 3ª Radial 699 - Setor Pedro Ludovico 

Goiânia, GO 74820-100 

 

ABIB 481  Madeireira América Ltda 

Praça C 221 qd 500 lt 3 - Jardim América 

Goiânia, GO 74270-340 

 

ABIB 482  Madeireira Atlântico Ltda 

Avenida Ipanema qd 5 lt 4/5 - Jardim Atlântico 

Goiânia, GO 74343-010 

 

ABIB 483  Madeireira Brasil Ltda 

Rua VC 75 qd 150 lt 14 c A - Conjunto Vera Cruz 

Goiânia, GO 74495-520 

 

ABIB 484  Madeireira Carolina Ltda 

Avenida Firenze 764 - Jardim Maria Helena 

Goiânia, GO 74769-766 

 

ABIB 485  Madeireira Cedro Ltda 

Al do Contorno 1464 - Santo Antônio 

Goiânia, GO 74853-120 

 

ABIB 486  Madeireira Cerne Ltda 

Avenida Castelo Branco 3380 - Vila Aurora 

Goiânia, GO 74000-001 

 

ABIB 487  Madeireira Ebenezer Ltda 

Rua Nativo da Natividade qd 38 lt 19/20 - Residencial Vale Sonhos 

Goiânia, GO 74684-280 

 

ABIB 488  Madeireira Irmãos Araújo Ltda 

Via João Alves de Castro 83 - Setor Rio Formoso 

Goiânia, GO 74370-140 

 

ABIB 489  Madeireira Norte Sul Ltda 

Avenida Contorno, 1692 - Santo Antônio 

Goiânia, GO 74000-001 

 

ABIB 490  Madeireira Plasul Ltda 

Rua Trindade 44 - Residencial Pilar Sonhos 

Goiânia, GO 74494-251 

 

ABIB 491  Madeireira Porto Seguro Ltda 
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Avenida Veneza 2240 qd 76 lt 5 - Jardim Europa 

Goiânia, GO 74325-100 

 

ABIB 492  Madeireira Santa Paula Ltda 

Avenida Castelo Branco 2400 - Setor Campinas 

Goiânia, GO 74513-050 

 

ABIB 493  Hidil Plac Indústria e Comércio Ltda 

Rod. BR 222 - Km 93 - Cx. Postal 12 

68527-000 - Abel Figueiredo - PA 

Fone: 55 (91) 3342-1218 

Fax: 55 (91) 3326-1389 

 

ABIB 494  HP Compensados Ltda 

Rod. Transamazônica - Km 141, s/n 

68365-000 - Anapú - PA 

Fone: 55 (91) 3694-1400 

Fax: 55 (91) 3694-1450 

 

ABIB 495  Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda 

Av. Getúlio Vargas, 515 - Cx. Postal 31 

88801-500 - Criciúma – SCFone: (48) 3431-9444 

Site: www.riodeserto.com.br 

 

ABIB 496  Indústria de Cavacos Medianeira Ltda 

R. Somis Felini, 840 

85884-000 - Medianeira - PR 

Fone: (45) 3264-7654 

 

ABIB 497  Indústria e Comercial de Carvão Manfrin Ltda 

Vila Mariana, s/n - Industrial 

84640-000 - Bituruna - PR 

 

ABIB 498  Ipaussu Briquetes Ltda 

R. Gaudênio Fraza, 135 - Distrito Industrial 

18950-000 - Ipaussu - SP 

Fone: (14) 3344-2068 

Site: www.ipaussubriquetes.com.br 

ABIB 499  Itabox Ind. e Com. de Móveis de Madeira Ltda 

Rod. Raposo Tavares, km 170,5, S/N - Pinhal 

18200-000 - Itapetininga - SP 

Fone: (14) 3711-2222 

Site: www.gruporesinasbrasil.com.br 

 

ABIB 500  Incomax Indústria e Comércio de Madeira Xavantes Ltda 

Rod. BR 163 - Km 837 

78550-000 - Sinop - MT 

Fone: 55 (66) 3515-6001 
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Fax: 55 (66) 3515-6094 

 

ABIB 501  Indústria de Compensado Sudati Ltda 

Av. Getúlio Vargas, 1638 - Bairro Lagoão 

85555-000 - Palmas - PR 

Fone: 55 (41) 3625-1611 

Fax: 55 (41) 3625-1611 

Site: www.sudati.com.br 

 

ABIB 502  Indústria de Compensados Guararapes Ltda 

R. Alcina Santos Araújo, 411 

85555-000 - Palmas - PR 

Fone: 55 (46) 3263-1422 

Fax: 55 (46) 3263-1766 Site: www.guararapes-plywood.com.br 

 

ABIB 503  Indústria Madeireira Uliana Ltda 

Rod. SP 127 - Km 75,5 - MTS 

18530-000 - Tietê - SP 

Fone: 55 (15) 3282-1522 

Fax: 55 (15) 3282-1388 Site: www.mad-uliana.com.br 

 

ABIB 504  Industrial de Compensados Poliplac Ltda 

Rod. BR 277 - Km 594 - Jd. Guarujá - Cx. Postal 201 

85819-000 - Cascavel - PR 

Fone: 55 (45) 3226-6462 Fax: 55 (45) 3226-6460 

 

ABIB 505  Industrial Madeireira Camilotti Ltda 

R. Roberto Osório de Almeida, 1690 

81931-970 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3348-1771 Fax: 55 (41) 3348-2384 

 

ABIB 506  Industrial Madeireira S.A. (Vimasa) 

Rod. SC 453 - Km 50 

89560-000 - Videira - SC 

Fone: 55 (49) 3531-1233 

Fax: 55 (49) 3531-1179 

Site: www.vimasa.com.br 

 

ABIB 507  Indústrias J. Bettega S/A 

Av. Governador Munhoz da Rocha, 728 

84640-000 - Bituruna - PR 

Fone: 55 (42) 3553-1221 

Fax: 55 (42) 3553-1221 

 

ABIB 508  Isogama Indústria Química Ltda 

Rod. BR 376 - Km 22 

83015-000 - São José dos Pinhais - PR 

Fone: 55 (41) 32169-4100 
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Fax: 55 (41) 32169-4106 Site: www.isogama.com.br 

 

ABIB 509  Itamarati Indústria de Compensados Ltda 

R. 03, s/n - Área Industrial - Cx. Postal 204 

85555-000 - Palmas - PR 

Fone: 55 (46) 3263-1691 

Fax: 55 (46) 3263- 1691 

 

ABIB 510  Jc Comércio de Lenha Ltda 

Rua Agenor Diamantino 67 qd 17 lt 4 - Parque Bandeirante 

Rio Verde, GO 75905-670 

 

ABIB 511  Jalapão Florestal - Natalicio Slongo Junior ME 

Loteamento Córrego Prata Chácara, 152 - Zona Rural 

77500-000 - Porto Nacional – TO Fone: (63) 9228-3965 

 

ABIB 512  JJ Thomazi e Cia. Ltda. 

Av. Mal. Castelo Branco, 813 - Ferrovia 

88526-600 - Lages – SC Fone: (49) 3223-2186 Site: www.jjthomazi.com.br 

 

 

ABIB 513  JAE - Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Est. Colônia da Uraim, s/n 

60624-050 - Paragominas - PA 

Fone: 55 (91) 33729-1181 

Fax: 55 (91) 33011-0550 

 

ABIB 514  Kaminofen Com de Lareiras e Fogões A Lenha Importados Ltda 

Rua Omar Raymundo Picheth 76 - Xaxim 

Curitiba, PR 81810-150 

 

ABIB 515  Kikente - Comércio Atacadista e Varejista de Carvão Ltda 

Av. Guadalajara 1537, Aviação 

11702210 - Praia Grande - SP 

Fone: (13) 3481-6465 

Site: www.carvaokikente.com.br 

 

ABIB 516  Koala Energy Ltda 

R. Capitão Osmar Romão da Silva, 303 

89295-000 - Rio Negrinho - SC 

Fone: (47) 3644-2028 

 

 ABIB 517  Lenha Eco Indústria e Comércio de Briquetes Ltda 

R. Ernesto Intrieri, 91 - Bl. Margarida 

11335-315 - São Vicente - SP 

Fone: (13) 3461-4339 

Site: www.lenhaeco.com.br 
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ABIB 518  Lenha & Cia Pizzaria Ltda 

Rua Professor Laurindo Chaves 335 - Castelo 

Santos, SP 11087-100 

 

ABIB 519  Lenha e Brasa Ltda 

Rua Eduardo Angelim 730 - Montese 

Fortaleza, CE 60420-470 

 

ABIB 520  Lenha e Carvão Curitiba Ltda 

Rua Bom Jesus de Iguape, 1843 - Hauer 

Curitiba, PR 81610-040 

 

ABIB 521  Lenha e Cia Ltda 

Rua 115 298 qd F43 lt 42 - Setor Sul 

Goiânia, GO 74085-325 

 

ABIB 522  Lenha Ecológica Ltda 

Rua Ernesto Intrieri 91 - Vila Mateo Bei 

São Vicente, SP 11335-315 

 

 

ABIB 523  Lenhadora TL Ltda 

Av. João Paulo Ablas, 1724 - Jardim da Glória 

06711-250 - Cotia - SP 

Fone: (11) 4612-0957   Site: www.lenhastl.com.br 

 

ABIB 524  Linea Parana Madeiras Ltda 

R. Vitório Girardi, 100 - Centro 

84220-000 - Sangés - PR 

Fone: (43) 3567-8300 Site: www.linea.com.br 

 

ABIB 525  Liptosflora Reflorestamentos Ltda 

Av. Perimetral - Anel Viário André Antônio Maggi, 4920 

78300-000 - Tangará da Serra - MT 

Fone: (65) 3311-9899 Site: www.liptosflora.com.br 

 

ABIB 526  LRC Madeiras Ltda. 

Rod. Dom Pedro I - Km 108 - Fazenda São Quirino 

13260-000 - Moringaba - SP 

Fone: (11) 4524-6922 

 

ABIB 527  Laminados Baum Ltda 

Rod. BR 373 - Km 49 

84430-000 - Imbituva - PR 

Fone: 55 (42) 3436-1382 

 

ABIB 528  Laminados e Compensados Confiança Ltda 

R. Principal, 522 - Setor Industrial 
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68473-000 - Novo Repartimento - PA 

Fone: 55 (91) 33785-1201 

Fax: 55 (91) 33785-1201 

 

ABIB 529  Laminados e Compensados Roma Ltda 

Av. Antônio Volpato, 2472 - Lt. 266 - D. Parque Indl. 

87111-011 - Sarandi - PR 

Fone: 55 (44) 3264-2803Fax: 55 (44) 3264-2803 

Site: www.compensadosroma.com.br 

 

ABIB 530  Laminit S/A - Lâminas e Compensados 

Av. Industrial, 300 - Coqueiral 

65930-000 - Itinga - MA 

Fone: 55 (98) 3531-4188Fax: 55 (98) 3531-4188 

Site: www.laminit.com.br 

 

ABIB 531  Legnotrade Madeiras Ltda 

R. Visconde de São Gabriel, 392 - Sl. 74 

95700-000 - Bento Gonçalves - RS 

Fone: 55 (54) 3452-5042 

Fax: 55 (54) 3452-6698  Site: www.legnotrade.com.br 

 

ABIB 532  Lofer Indústria e Comércio de madeiras Laminados e Compensados Ltda 

Av. Ayrton Senna, s/n - Área Industrial 

78575-000 - Juara - MT 

Fone: 55 (66) 3556-1721 

Fax: 55 (66) 3556-1721 

 

ABIB 533  Madeireira e Serraria AGBC Ltda 

Estrada do Charcal - Km 56 

18320-000 - Apiai - SP 

Fone: (15) 3566-1027/5505-5366 

Site: www.mad-agbc.com.br 

 

 

 

ABIB 534  Madeireira Maracanã Ltda 

R. Ângelo Perine, 05 - Jardim Monza 

83406-150 - Colombo - PR 

Fone: (41) 3663-6460 

Site: www.madeireiramaracana.com.br 

 

ABIB 535  Madereira Madersul Ltda 

Estr. do Piquirá, 570 - Itaqui 

18540-000 - Porto Feliz - SP 

Fone: (15) 3261-3240 

Site: www.madersul.com.br 
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ABIB 536  Mater Maravalha Ind. e Com. Ltda 

Rod. D. Pedro I km 84, s/n - Usina 

12954-260 - Atibaia - SP 

Fone: (11) 4416-4024 

Site: www.matermaravalha.com.br 

 

ABIB 537  Miranda Corrêa Energia Ltda 

R. Tento, 642 - Acesso Pelo Ramal da Caixa D´água - Dist. Ind. 2 

69000-000 - Manaus - AM 

Fone: (92) 9981-7777 

 

ABIB 538  MR Lenha Ltda 

R. Matipó 115 - Grupo 101 

20975-120 - Rio de Janeiro - RJ 

Fone: (21) 3285-1548 / 2228-4212 Site: www.misterlenha.com 

 

ABIB 539  M.M. Madeiras Ltda 

Av. Alcindo Cacela, 610 

66060-000 - Belém - PA 

Fone: 55 (91) 3266-4848 

Fax: 55 (91) 3266-4670 

 

 

ABIB 540  Maclínea S/A - Indústria e Engenharia para Madeiras 

Av. das Indústria, 2420 

81310-060 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3346-3938 

Fax: 55 (41) 3246-4345 

Site: www.maclinea.com.br 

 

ABIB 541  Madebil Madeireira Bituruna Ltda 

R. Santos Alberton, 961 

84640-000 - Bituruna - PR 

Fone: 55 (42) 3553-1213 

Fax: 55 (42) 3533-1213 

 

ABIB 542  Madeiranit Madeiras Ltda 

Rod. BR 163 - Km 830 - Setor Indl. Norte - Cx. Postal 05 

78550-000 - Sinop - MT 

Fone: 55 (66) 3515-6008 

Fax: 55 (66) 3515-6285 

 

ABIB 543  Madeiras Filter Ltda 

Est. Do Outeiro - Lt. 12 - Qd. 1 - Icoaraci 

68815-590 - Belém - PA 

Fone: 55 (91) 3227-1270 

Fax: 55 (91) 3227-1269 
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ABIB 544  Madeiras Goede Ltda 

Av. 21 de Janeiro, 145 

89107-000 - Pomerode - SC 

Fone: 55 (47) 3387-2080 

Fax: 55 (47) 3387-4196 

Site: www.goede.com.br 

 

ABIB 545  Madeiras Nile Ltda 

Rod. BR 277 - Km 430 

85390-000 - Virmond - PR 

Fone: 55 (42) 3618-1190 

Fax: 55 (42) 3618-1190 

 

ABIB 546  Madeiras Schlindwein Ltda 

R. Niterói, 2342 

89150-000 - Presidente Getúlio - SC 

Fone: 55 (47) 3352-1166 

Fax: 55 (47) 3352-1711 

 

ABIB 547  Madeireira Barra Grande Ltda 

R. Victor Konder, s/n - Cx. Postal 128 

89820-000 - Xanxerê - SC 

Fone: 55 (49) 3436-0111Fax: 55 (49) 3436-0272 

 

ABIB 548  Madeireira EK Ltda 

Rod. BR 116 - Km 06 

89300-000 - Mafra - SC 

Fone: 55 (47) 3643-0020 

Fax: 55 (47) 3643-0224 

 

ABIB 549  Madeireira Miguel Forte S/A 

R. Newton Prado, 767 

01127-000 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 3221-9812 

Fax: Fax (11) 3220-8143 

ABIB 550  Madeireira Rio Claro Ltda 

R. Antonio Ribeiro, s/n - Cx. Postal 05 

84560-000 - Rio Azul - PR 

Fone: 55 (42) 3463-1144 

Fax: 55 (42) 3463-1156 

 

ABIB 551  Madêmer Madeiras Ltda 

Rod. SC 416, 4606 

89136-000 - Rodeio - SC 

Fone: 55 (47) 3382-1507 

Fax: 55 (47) 3382-1302 

 

ABIB 552  Madewalker Madeiras Ltda 
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Rod. BR 163 - Km 811, s/n 

78550-000 - Sinop - MT 

Fone: 55 (66) 3515-8019 

Fax: 55 (66) 3515-8019 

 

ABIB 553  Manoel Marchetti Indústria e Comércio Ltda 

R. 03 de Maio, 61 

89140-000 - Ibirama - SC 

Fone: 55 (47) 3357-2111 

Fax: 55 (47) 3357-2578 Site: www.marchetti.ind.br 

 

ABIB 554  Master Madeiras Ltda 

Quadra 05 – Setor B - Lote 3a – Distrito Industrial 

67035-330 - Ananindeua - PA 

Fone: 55 (91) 3250-3319 Fax: 55 (91) 3250-3150 

 

ABIB 555  MRO - Maurício Ramos de Oliveira 

R. Alfredo Piragibe, 458 

05447-010 - São Paulo - SP 

Fone: 55 (11) 33815-1984 

Fax: 55 (11) 33812-7137 

 

ABIB 556  Alain Madeiras Ltda 

Rua Lourenço Vieira da Silva 98 - Tirirical 

São Luís, MA 65055-310 

 

ABIB 557  Cikel Comércio Ind Keila Ltda 

Rua 21 de Março 333 - Centro 

Açailândia, MA 65930-000 

 

ABIB 558  Irmãos Lucena Ltda 

Rua Senador Henrique La Roque 1169 - Centro 

Cidelândia, MA 65921-000 

 

ABIB 559  J M Madeiras e Compensados Ltda 

Avenida Lourenço Vieira da Silva 4 qd 36 - Tirirical 

São Luís, MA 65055-310 

 

ABIB 560  M L Madeiras Ltda 

Rua Monteiro Lobato 1004 - Bom Sucesso 

Imperatriz, MA 65905-140 

 

ABIB 561  Macol Indústria do Comércio de Madeira Ltda 

Avenida Industrial II lt 12 - Centro 

João Lisboa, MA 65922-000 

 

ABIB 562  Madecomp Madeiras e Compensados Ltda 

Rua Lourenço Vieira da Silva 96 qd 53 lt 1 - Tirirical 
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São Luís, MA 65055-310 

 

ABIB 563  Madeiras Especiais Ltda 

Rua Senador Millet 150 - Maranhão Novo 

Imperatriz, MA 65903-200 

 

ABIB 564  Madeiras Galletti Ltda 

Rua Pedro I 213 - Jacu 

Açailândia, MA 65930-000 

 

ABIB 565  Madeiras Paraná Ltda 

Avenida 203 27 qd 01 - Cidade Operária 

São Luís, MA 65058-485 

 

ABIB 566  Madeireira Carneiro Ltda 

Estrada Ribamar 34 km 08 - Vila Doutor Julinho 

São José de Ribamar, MA 65110-000 

 

ABIB 567  Madeireira Cordeiro Ltda 

Rua 8 C 10 qd 8C - Cidade Operária 

São Luís, MA 65058-490 

 

ABIB 568  Madeireira e Indústria Santa Cecília Ltda 

Rua Ribeiro do Amaral 356 - São Francisco 

São Luís, MA 65076-500 

 

ABIB 569  Madeireira Fortaleza Ltda 

Avenida São Sebastião 1542 - Cruzeiro Anil 

São Luís, MA 65060-700 

 

ABIB 570  Madeireira Gomes & Filhos Ltda 

Rua Paulo Ramos 644 - Centro 

Balsas, MA 65800-000 

 

 ABIB 571  Berte Florestal Ltda 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça 1894 s 204 - Bosque Saúde 

Cuiabá, MT 78050-000 

 

ABIB 572  Ferdeck Madeiras Ltda 

Avenida Beira-rio 3700 - São Mateus 

Cuiabá, MT 78000-001 

 

ABIB 573  Madeck Madeiras Ltda 

Avenida Beira-rio - São Mateus 

Cuiabá, MT 78000-001 

 

ABIB 574  Madeirama Madeiras e Compensados Ltda 

Avenida Miguel Sutil, 4324 - Jardim Leblon 
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Cuiabá, MT 78060-000 

 

ABIB 575  Madeireira Barra Grande Ltda 

Avenida Miguel Sutil 14427 - Jardim Ubatã 

Cuiabá, MT 78025-700 

 

ABIB 576  Madeireira Centro Oeste Ltda 

Avenida 2, 91 - Jardim Industriário II 

Cuiabá, MT 78000-001 

 

ABIB 577  Madeireira Madernandes Ltda 

Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, 2680 - Santa Cruz 

Cuiabá, MT 78068-305 

 

ABIB 578  Madeireira Monte Líbano Ltda 

Rua Monte Líbano 1 - Borda Chapada 

Cuiabá, MT 78000-001 

 

ABIB 579  Madeireira Paiol Ltda 

Avenida Fernando Correa da Costa 3813 - Boa Esperança 

Cuiabá, MT 78068-600 

 

ABIB 580  Madesul Madeiras Ltda 

Rua 18 1705 - Praeirinho 

Cuiabá, MT 78070-635 

 

ABIB 581  Maforte Madeiras Ltda 

Rua Professora Sílvia Curvo 84 - Cidade Alta 

Cuiabá, MT 78030-440 

 

ABIB 582  Multimadeiras Ltda 

Avenida Carmindo de Campos 1551 - Jardim Paulista 

Cuiabá, MT 78065-310 

 

ABIB 583  Solar Madeiras Especiais Ltda 

Rodovia BR-364 1 - Coxipó 

Cuiabá, MT 78000-001 

 

ABIB 584  Amazônia Madereiras Exportadora e Inportadora Ltda 

Estrada Claudete 450 km 5 - Zona Rural 

Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 585  Araguaia Compensados Ltda 

Rodovia BR-163 km 821 - Alto Glória II 

Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 586  Belmonte Madeiras Ltda 

Estrada Silvana 184 - Zona Rural 
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Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 587  Brites & Brites Madeiras Ltda 

Estrada Jacinta km 1 - São Cristóvão - São Cristovam 

Sinop, MT 78558-000 

 

ABIB 588  Copayba Indústria e Exportação de Madeiras Ltda 

Rua Guarapari 40 - Setor Industrial 

Sinop, MT 78557-159 

 

ABIB 589  Incobema Ltda 

Rua João Pedro Moreira de Carvalho 34 cp 93 - Setor Industrial 

Sinop, MT 78557-195 

 

ABIB 590  Indústria e Comércio de Madeira Sinop Ltda 

Estrada Rosália MT 225 km 0,5 - Zona Rural 

Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 591  Indústria e Comércio de Madeiras Renger Ltda 

Estrada Sabrina 614 - Zona Rural 

Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 592  Indústria e Comércio de Madeiras Trucollo Ltda 

Estrada Rosália km 3,5 - Loteamento Bom Jardim 

Sinop, MT 78559-000 

 

ABIB 593  Madeireira Serrasul Ltda 

Rodovia BR-163 km 825 - São Cristóvão 

Sinop, MT 78550-001 

 

ABIB 594  Madenop Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Avenida dos Jacarandás 3683 - Setor Comercial 

Sinop, MT 78550-248 

ABIB 595  Madevale Ltda 

Rua das Nogueiras 1094 - Setor Comercial 

Sinop, MT 78550-200 

 

ABIB 596  São Luiz Madeiras Ltda 

Estrada Jacinta ch 465 - São Cristóvão - São Cristovam 

Sinop, MT 78558-000 

 

ABIB 597  Vs Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Estrada Rosália 204 - Loteamento Bom Jardim 

Sinop, MT 78559-000 

 

ABIB 598  Atlântica Madeiras Ltda 

Avenida Mascarenhas de Moraes, 99 - São Francisco 

Campo Grande, MS 79118-690 
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ABIB 599  Barrazul Madeiras Ltda 

Avenida Marechal Deodoro, 832 - Jardim Tijuca 

Campo Grande, MS 79094-000 

 

ABIB 600  Eco Block Madeiras Bio Sintéticas Ltda 

Rua 7 de Setembro 1623 - Centro 

Campo Grande, MS 79002-130 

 

ABIB 601 Ecomad Madeiras Ecológicas Ltda 

Avenida Eduardo Elias Zahran 674 - Jardim Travessa Morena 

Campo Grande, MS 79050-000 

 

ABIB 602 Jatobá Madeiras Ltda 

Trch Anel Rodoviário km 474 - Jardim Itamaracá 

Campo Grande, MS 79062-000 

 

ABIB 603 Madcamp Madeiras Campo Grande Ltda 

Rua Ceará, 1890 - Santa Fé 

Campo Grande, MS 79021-000 

 

ABIB 604 Madeban Comércio Madeiras Ltda 

Avenida Bandeirantes 3912 C - Vila Bandeirante 

Campo Grande, MS 79006-000 

 

ABIB 605 Madefor Madeiras Ltda 

Avenida Senador Filinto Muller 4 - Vila Ipiranga 

Campo Grande, MS 79080-190 

 

ABIB 606 Madeireira Primavera Eucalipto Ltda 

Avenida Mascarenhas de Moraes 1451 - Monte Castelo 

Campo Grande, MS 79010-500 

 

 ABIB 607 Madeireira Rio Madeira Comércio e Indústria Ltda 

Rua Aluízio de Azevedo 1330 bl C ap 403 - Jardim Monte Líbano 

Campo Grande, MS 79004-050 

 

ABIB 608 Madeireira Tamandaré Ltda 

Avenida Tamandaré, 998 - Vila Planalto 

Campo Grande, MS 79009-790 

 

ABIB 609 Madepinus Madeiras de Reflorestamento Ltda 

Avenida Manoel da Costa Lima, 1066 - Vila Piratininga 

Campo Grande, MS 79081-041 

 

ABIB 610 Rl Madeiras Ltda 

Avenida Eduardo Elias Zahran 1030 - Jardim Travessa Morena 

Campo Grande, MS 79050-000 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 406 

 

ABIB 611 Baggio Madeireiras Ltda 

Avenida Marcelino Pires 8015 - Vila São Francisco 

Dourados, MS 79833-001 

 

ABIB 612 Madeireira Alvorada Ltda 

Rua Ranulfo Saldivar 1075 - Parque Alvorada 

Dourados, MS 79823-420 

 

ABIB 613 Madeireira Conesul Ltda 

Avenida Marcelino Pires 6660 - Jardim Márcia 

Dourados, MS 79841-000 

 

ABIB 614 Madeireira Sucupira Ltda 

Rua Caiuas 1810 - Chácara Caiuas 

Dourados, MS 79800-001 

 

ABIB 615 Barba Madeiras Ltda 

Avenida Clodoaldo Garcia 853 - Santos Dumont 

Três Lagoas, MS 79620-000 

 

ABIB 616 Destak Madeiras Ltda 

Avenida Filinto Müller 1502 - Centro 

Três Lagoas, MS 79600-004 

 

ABIB 617 Madesul Madeiras e Materiais de Construção Ltda 

Rua América 215 - Centro 

Corumbá, MS 79303-080 

 

ABIB 618 Bh Madeiras Ltda 

Avenida Barão Homem de Melo 1329 - Nova Granada 

Belo Horizonte, MG 30431-425 

 ABIB 619 Cavaco Representações Ltda 

Rua Plêiades 100 - Santa Lúcia 

Belo Horizonte, MG 30360-190 

 

ABIB 620 Cia do Eucalipto Ltda 

Avenida Barão Homem de Melo 2222 - Estoril 

Belo Horizonte, MG 30494-080 

 

ABIB 621 Cia Mineira de Madeiras Ltda 

Vlig BR-262 25023 km 25 - Goiânia 

Belo Horizonte, MG 31970-005 

 

ABIB 622 Comape e Comercio de Madeiras Peron Ltda 

Rua Magi Salomon 10 - Salgado Fº 

Belo Horizonte, MG 30550-190 
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ABIB 623 Comercial Drumond Comercio de Madeiras Ltda 

Rua Mardocheu Diniz 115 - Planalto 

Belo Horizonte, MG 31720-620 

 

ABIB 624 Comércio de Madeiras Souza Rocha Ltda 

Rua Contagem 1520 - Santa Ines 

Belo Horizonte, MG 31080-970 

 

ABIB 625 Compensados Monreale Ltda 

Rua Joanésia 35 - Serra 

Belo Horizonte, MG 30240-030 

 

ABIB 626 Distribuidora de Madeiras Paranaense Ltda 

Avenida Américo Vespúcio 435 - Parque Riachuelo 

Belo Horizonte, MG 31230-240 

 

ABIB 627 Granmarcos Comércio de Madeiras Ltda Me 

Avenida Barão Homem de Melo 3360 - Estoril 

Belo Horizonte, MG 30494-270 

 

ABIB 628 Horizonte Comercio e Transportes de Madeiras Ltda 

Avenida Cristiano Machado 9001 - Dona Clara 

Belo Horizonte, MG 31760-000 

 

ABIB 629 Ima Indústria de Madeira Imunizada Ltda 

Avenida Professor Cristovam dos Santos 444 - Belvedere 

Belo Horizonte, MG 30320-510 

 

ABIB 630 Imperio Das Chapas de Madeiras Ltda 

Avenida Barão Homem de Melo 1800 - Jardim América 

Belo Horizonte, MG 30421-484 

 

ABIB 631 Madecentro Comercio de Madeiras Ltda 

Rua Nova Friburgo 100 - São Cristóvão 

Belo Horizonte, MG 31230-450 

 

ABIB 632 Madefatima Madeiras Ltda 

Rua Doutor Álvaro Camargos 1105 - São João Batista - Venda Nova 

Belo Horizonte, MG 31515-200 

 

ABIB 633 Madegen Comercio de Madeiras Ltda 

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes 1910 - Nossa Senhora Glória 

Belo Horizonte, MG 30870-100 

 

ABIB 634 Madeiraco Ltda 

Rua Jacutinga 131 - Padre Eustáquio 

Belo Horizonte, MG 30730-430 
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ABIB 635 Madeiras 3000 Ltda 

Avenida Dom Pedro II 3000 - Caiçara 

Belo Horizonte, MG 30720-460 

 

ABIB 636 Madeiras Agmar Ltda 

Avenida Presidente Antônio Carlos 6260 - Pampulha 

Belo Horizonte, MG 21270-000 

 

ABIB 637 Madeiras Baliza Ltda 

Avenida Cristiano Machado 9350 - Primeiro Maio 

Belo Horizonte, MG 31810-280 

 

ABIB 638 Madeiras Catalao Ltda 

Rua Maria Gertrudes Santos 205 - Ceu Azul 

Belo Horizonte, MG 31578-300 

 

ABIB 639 Madeiras Cometa Ltda 

Avenida Serrana 1144 - Serrano 

Belo Horizonte, MG 30882-370 

 

ABIB 640 Madeiras Dom Cabral Ltda 

Avenida 31 de Março 255 - Dom Cabral 

Belo Horizonte, MG 30535-000 

 

ABIB 641 Madeiras Ipomeia Ltda 

Avenida Major Delfino de Paula 1995 - São Francisco 

Belo Horizonte, MG 31255-170 

 

ABIB 642 Madeiras Itaú Ltda 

Avenida Itaú 780 - João Pinheiro 

Belo Horizonte, MG 30000-001 

  ABIB 643 Madeiras Lacyr Ltda 

Avenida Cristiano Machado 7605 - Suzana 

Belo Horizonte, MG 31260-500 

 

ABIB 644 Madeiras Lider Ltda 

Avenida Doutor Cristiano Guimarães 1515 fr - Planalto 

Belo Horizonte, MG 31720-300 

 

ABIB 645 Madeiras Luiz Baratz e Cia Ltda 

Avenida Presidente Antônio Carlos 705 - Lagoinha 

Belo Horizonte, MG 31210-010 

 

ABIB 646 Madeiras Novo Horizonte Ltda 

Avenida Cristiano Machado 10025 - Dona Clara 

Belo Horizonte, MG 31760-000 

 

ABIB 647 Madeiras Ok Ltda 
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Avenida Dom Pedro I 2849 - São João Batista 

Belo Horizonte, MG 31515-300 

 

ABIB 648 Madeiras Paiakam Ltda 

Avenida Renascença 15 - Renascença 

Belo Horizonte, MG 31160-000 

 

ABIB 649 Kraco Comercial Ltda 

Avenida Rio Madeira 490 - Santa Cruz 

Betim, MG 32667-380 

 

ABIB 650 Madeireira Bandeirinha Ltda 

Avenida Fausto Ribeiro da Silva 931 - Arapuã 

Betim, MG 32600-001 

 

ABIB 651 Madeireira Bernardoni Ltda 

Avenida Edmeia Mattos Lazzarotti 2115 - Angola 

Betim, MG 32604-155 

 

ABIB 652 Niteroi Comercio e Industria Ltda 

Avenida Belo Horizonte 1376 - Niterói 

Betim, MG 32672-088 

 

ABIB 653 Madeireira Lara Resende Ltda 

Rua Orozimbo Moreira 274 - Inconfidentes 

Contagem, MG 32260-300 

 

ABIB 654 Madeireira Timborana Ltda 

Avenida João César de Oliveira 5460 - Beatriz 

Contagem, MG 32040-000 

 

ABIB 655 Santa Clara Eucalipto Tratado Ltda 

Rodovia BR 040 100 km 524 - São Sebastião 

Contagem, MG 32000-000 

 

ABIB 656 Colamade Ltda 

Rua Francisco Teixeira Nascimento 330 - São José 

Ubá, MG 36500-000 

 

ABIB 657 Lamiart Comercio de Madeiras Ltda 

Rua Avelino Otoni 132 - Industrial 

Ubá, MG 36500-000 

 

ABIB 658 Madeireira Uniao de Uba Ltda 

Avenida Ex Combatentes 265 lj A - Santa Luzia 

Ubá, MG 36500-000 

 

ABIB 659 Mademar Industria e Comercio Ltda 
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Avenida Olegário Maciel 974 - Industrial 

Ubá, MG 36500-000 

 

ABIB 660 Nac Briquetes 

R. Professor Machado Tolosa, 157 - Alto da Mooca 

03171-030 - São Paulo - SP 

Fone: (11) 2693 8992/2694-2260 

Site: www.nacbriquetes.com.br 

 

ABIB 661 Nereu Rodrigues & Cia Ltda 

R. das Araucárias, s/n – Dist. Industrial 

85170-000 - Pinhão - PR 

Fone: 55 (42) 3677-1576 Fax: 55 (42) 3677-1519 

 

 ABIB 662 Opção Verde Resíduos Florestais 

R. João Wagner, 1365 - Jd. América 

18046-695 - Sorocaba – SP Fone: (15) 3221-2740 Site: www.opcaoverde.com.br 

 

ABIB 663 Ouro Branco Madeiras Importação e Exportação Ltda 

Av. Governador Edmundo Pinto, s/n° - Setor Industrial 

69922-000 - Capixaba - AC 

Fone: (68) 3234-1245/3234-1255 

Site: www.ourobrancomadeiras.com.br 

 

ABIB 664 Omeco Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. 

R. Eng. Heitor Soares Gomes, 748 

80330-350 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3329-7001 Fax: 55 (41) 3329-6001 

Site: www.omeco.com.br 

 

 ABIB 665 Paju Briquetes 

R. Madre Ursula Ledochowska, 93 - Capão Raso 

81110-420 - Curitiba - PR 

Fone: (41) 3026-0619 

Site: cleanfire.webnode.com 

 

ABIB 666 Panflora Mudas Florestais Ltda 

Rod. BR 153 - Km 96 - Distrito Industrial 

89700-000 - Concórdia - SC 

Fone: (49) 3442-5433 / 8839-7036 

Site: www.planflora.com.br 

 

ABIB 667 Pellets Nordeste Ltda 

R. da Aurora, 295, Suíte 510 - Boa Vista 

50050-000 - Recife - PE 

Fone: (81) 3031-0777 

Site: www.pelletsnordeste.com 

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 411 

ABIB 668 Petropar Agroflorestal Ltda 

R. Siqueira Campos, 1163, 7° Andar - Centro 

90001-010 - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3211-5394 

 

ABIB 669 Plante Roots - Viveiro Ambiental 

Rod. BR 153 - Km 08 (ao lado do real Privê) 

74912-651 - Aparecida de Goiânia - GO 

Fone: (62) 3598-0878 

Site: http://planteroots.com.br/ 

 

ABIB 670 Primatha Carvão Ecológico Indústria e Comércio Ltda 

São Paulo - SP 

Fone: (12) 4110-0300 

Site: www.primathacarvao.com.br 

 

ABIB 671 Pimentel Lopes Engenharia e Arquitetura Ltda (Multidoor) 

Av. Menino Marcelo - Km 4,5 - Serraria 

57046-000 - Maceió - AL 

Fone: 55 (82) 3218-1300 

Fax: 55 (82) 3218-1310 

Site: www.multidoor.com.br 

 

ABIB 672 Pineply Compensados Ltda 

R. Antonio Sad, 2633 

84073-170 - Ponta Grossa - PR 

Fone: 55 (42) 3227-7900 

Fax: 55 (42) 3227-7844 

Site: www.pineply.com.br 

 

ABIB 673 Pinnuscenter Madeiras Ltda 

R. Santo Antonio, 1001 - Centro 

84430-000 - Imbituva - PR 

Fone: 55 (42) 3436-1385 

Fax: 55 (42) 3436-1644 

 

ABIB 674 Pioneiro Comércio e Exportação Ltda 

Rod. MT 208 - Km 145,5 - Lt. CSW 01 - Área 05 

78550-000 - Alta Floresta - MT 

Fone: 55 (66) 3521-2366 

Fax: 55 (66) 3521-2155 

 

ABIB 675 Ply Indústria de Compensados Ltda 

Av. Cardeal Santiago Luiz Copello, 115 

05308-000 - São Paulo - SP 

Fone: 55 (11) 33832-2793 

Fax: 55 (11) 33832-0334 
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ABIB 676 Prime Lumber Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Rod. BR 116 - Km 148, 477 - Sl. 10 

95054-780 - Caxias do Sul - RS 

Fone: 55 (54) 3229-9000 

Fax: 55 (54) 3229-9915 

 

ABIB 677 Procopiak Compensados e Embalagens S/A 

Rod. Miguel Procopiak, s/n - Água Verde 

89460-000 - Canoinhas - SC 

Fone: 55 (47) 3624-0711 

Fax: 55 (47) 3624-0705 

Site: www.procopiak.com.br 

 

ABIB 678 Eco Trading Madeira Ltda 

Distrito Industrial Icoaraci qd 4 lt 15B - Maracacuera - Icoaraci 

Belém, PA 66000-001 

 

ABIB 679 Lacx Indústria e Comércio Exportação de Madeiras Ltda 

Avenida Tavares Bastos 1500 - Marambaia 

Belém, PA 66615-005 

 

ABIB 680 Laminort Indústria e Comércio Madeiras Ltda 

Distrito Industrial Ananindeua qd 3 lt 7 - Ananindeua 

Belém, PA 67000-001 

 

ABIB 681 Madeireira Vale Verde Ltda 

Estrada da Maracacuera 1 lt 1 - Maracacuera - Icoaraci 

Belém, PA 66815-140 

 

ABIB 682 Mapasa Madeiras do Pará Ltda 

Avenida Bernardo Sayão 5304 - Guamá 

Belém, PA 66075-150 

 

ABIB 683 Promap Madeiras do Pará Ltda 

Estrada do Outeiro 2275 - Maracacuera - Icoaraci 

Belém, PA 66815-555 

 

ABIB 684 Ramayana Madeireira Ltda 

Rodovia BR-316 11500 - Pato Macho 

Belém, PA 67000-001 

 

ABIB 685 Tiecia Madeiras Ltda 

Rua dos Tamoios 4 - Jurunas 

Belém, PA 66025-540 

 

ABIB 686 Floresta Industrial Ltda 

Rodovia BR-10 1261 - Centro 

Paragominas, PA 68625-970 
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ABIB 687 Ind e Com de Mad Sarandi Ltda 

Rodovia PA-150 km 6 - Mor Nova 

Marabá, PA 68500-000 

 

ABIB 688 Madeireira Amorim Ltda 

Rua Sororo km 2 - Novo Horizonte 

Marabá, PA 68502-440 

 

ABIB 689 Madeireira Irmãos Carneiro Ltda 

Rodovia Transamazônica 2600 - Vila São José 

Marabá, PA 68500-000 

 

ABIB 690 Madeireira Marabá Ltda 

Rua Sororo 1684 - Novo Horizonte 

Marabá, PA 68502-440 

 

ABIB 691 Commag Madeiras Ltda 

Rua Valdemar Galdino Naziazeno 980 - Ernesto Geisel 

João Pessoa, PB 58075-000 

 

ABIB 692 Incomel Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Rua Projetada 250 qd G - Distrito Industrial 

João Pessoa, PB 58000-001 

 

ABIB 693 Madeiraforte Ltda 

Rua Walfredo Gomes Araújo 50 - Centro 

Boa Vista, PB 58123-000 

ABIB 694 Madeireira Alves Ltda 

Rua Damasco, 269 - Santa Rosa 

Campina Grande, PB 58416-510 

 

ABIB 695 Madeireira Campinense Luiz de M & Cia 

Rua Félix Araújo 88 - Centro 

Campina Grande, PB 58400-078 

 

ABIB 696 Madeireira Cleumy Ltda 

Praça 15 de Novembro 21 - Varadouro 

João Pessoa, PB 58010-520 

 

ABIB 697 Madeireira Jatobá Ltda 

Avenida Jornalista Assis Chateaubriand 671 - Liberdade 

Campina Grande, PB 58414-060 

 

ABIB 698 Madeireira Marabá Ltda 

Rua Cônsul Joseph Noujaim Habib 1185 - Catolé 

Campina Grande, PB 58400-001 
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ABIB 699 Mafecol Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda 

Rua Hilton Souto Maior, sn - José Américo Almeida 

João Pessoa, PB 58073-010 

 

ABIB 700 Manoel Damião Madeiras Ltda 

Rua Presidente João Pessoa 669 - Centro 

Campina Grande, PB 58400-034 

 

ABIB 701 Bensoni Madeiras Ltda 

Rua Colomba Merlin 475 - Umbará 

Curitiba, PR 81940-484 

 

 

ABIB 702 Borguezani Comercial de Madeiras Ltda 

Rua Nicola Pellanda 1560 s A - Umbará 

Curitiba, PR 81940-295 

 

ABIB 703 Comércio de Madeira Eldorado Ltda 

Rua Tenente Tito Teixeira de Castro 2324 - Boqueirão 

Curitiba, PR 81670-430 

 

ABIB 704 Compensados Mil Laminas Ltda 

Avenida Vereador Toaldo Túlio, 473 Santa Felicidade - Santa Felicidade 

Curitiba, PR 82320-010 

 

ABIB 705 Faquenorte Comércio de Madeiras Ltda 

Rua Alcides Therézio de Carvalho 139 sob 10 - Guabirotuba 

Curitiba, PR 81520-230 

  ABIB 706 Global Wood Madeiras e Compensados Ltda 

Avenida Presidente Wenceslau Braz 566 - Parolin 

Curitiba, PR 81030-030 

 

ABIB 707 Hoffmann & Schone Comércio de Madeiras Ltda 

Rua Renato Polatti 3537 c 15 - Campo Comprido 

Curitiba, PR 81230-170 

 

ABIB 708 Incabex Indústria Madeiras Ltda 

Rua João Bettega 4000 - Cidade Industrial 

Curitiba, PR 81350-000 

 

ABIB 709 Indústria Zattar Ltda 

Tv da Lapa 96 cj 132 - Centro 

Curitiba, PR 80010-190 

 

ABIB 710 Irmãos Gracia S/a Indústria de Madeiras 

Rua 13 de Maio 155 ap 3 - Centro 

Curitiba, PR 80020-270 
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ABIB 711 Jequitibá Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Rua Ary Claudino Ziemer 173 - Pinheirinho 

Curitiba, PR 81870-050 

 

ABIB 712 Lafra Eucaliptos Ltda 

Rua Frederico Guilherme Virmond 31 - Pilarzinho 

Curitiba, PR 82120-260 

 

ABIB 713 Lamisul Ltda 

Rua Nicola Pellanda 2140 - Umbará 

Curitiba, PR 81940-295 

 

ABIB 714 Madecom Compensados e Madeiras Ltda 

Rua Anne Frank 3256 - Boqueirão 

Curitiba, PR 81650-020 

 

ABIB 715 Madeiras Rincoski Ltda 

Avenida Senador Salgado Filho 1700 - Guabirotuba 

Curitiba, PR 81510-001 

 

ABIB 716 Madeireira A J Manfron Ltda 

Rua João Reffo 1400 - Santa Felicidade 

Curitiba, PR 82410-000 

 

ABIB 717 Madeireira Iretama Ltda 

Avenida Anita Garibaldi 5943 - Barreirinha 

Curitiba, PR 82220-000 

 

ABIB 718 Madeireira Santa Felicidade Ltda 

Avenida Fredolin Wolf 4664 - Santa Felicidade 

Curitiba, PR 82410-330 

 

ABIB 719 Pamper Madeiras e Compensados Ltda 

Rua Carlos de Laet 2693 - Boqueirão 

Curitiba, PR 81650-040 

 

ABIB 720 Reflorestratar Madeiras Ltda 

Avenida Comendador Franco 4253 - Jardim Américas 

Curitiba, PR 81530-440 

 

ABIB 721 Sinopema S/a Ind e Com de Madeiras 

Rua Professor João Soares Barcelos 778 cj 02 - Hauer 

Curitiba, PR 81630-060 

 

ABIB 722 Vicari S/a Indústria e Comércio Madeiras 

Rua Doutor Plínio Gonçalves Marques 470 - Pinheirinho 

Curitiba, PR 81880-300 
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ABIB 723 Angelin Comércio de Madeiras Ltda 

Rua 15 de Setembro 326 - Uvaranas 

Ponta Grossa, PR 84020-050 

 

ABIB 724 F Slaviero & Filhos Indústria e Comércio de Madeiras 

Rua Monteiro Lobato 3799 - Jardim Carvalho 

Ponta Grossa, PR 84016-210 

 

ABIB 725 Madeira Comercial Sabará Ltda 

Avenida Lions Club de Ponta Grossa 630 - Chapada 

Ponta Grossa, PR 84062-160 

 

ABIB 726 Pinheirão Madeiras Ltda 

Rua Marcelo Donin 1 - Jardim Itália 

Ponta Grossa, PR 84000-001 

 

ABIB 727 Twbrazil Madeiras Tratadas Ltda 

Rua Anna Scremin 495 - Cará-cará 

Ponta Grossa, PR 84043-465 

 

ABIB 728 Madefort Madeiras Ltda 

Avenida Mandacarú 2579 - Parque Laranjeiras 

Maringá, PR 87083-240 

 

ABIB 729 Madeiras Cia do Pinus Ltda 

Avenida Lucilio de Held 1279 - Jardim Alvorada 

Maringá, PR 87033-230 

 

ABIB 730 Madeiras Madesul Ltda 

Avenida Doutor Alexandre Rasgulaeff, 3694 - Parque Residencial Cidade Nova 

Maringá, PR 87023-060 

 

ABIB 731 Madeireira Buriti Ltda 

Avenida São Judas Tadeu, 932 - Jardim Copacabana 

Maringá, PR 87023-200 

 

ABIB 732 Madeireira Cambe Ltda 

Praça Vila Rica 238 - Jardim Alvorada 

Maringá, PR 87025-390 

 

ABIB 733 Madeireira Cidade Verde Ltda 

Avenida Mandacarú 3497 - Parque Laranjeiras 

Maringá, PR 87083-240 

 

ABIB 734 Madeireira Itália Ltda 

Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, 3390 - Jardim Cidade Monções 

 

ABIB 735 Madeireira Nicoletti Ltda 
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Avenida Colombo 67 - Vila Nova 

Maringá, PR 87045-000 

 

ABIB 736 Madeireira Palmeiras Ltda 

Avenida das Palmeiras 2283 - Jardim Paris 

Maringá, PR 87083-350 

 

ABIB 737 Madeireira Santa Cruz Ltda 

Avenida Dona Sophia Rasgulaeff 3059 - Jardim Oásis 

Maringá, PR 87043-010 

 

ABIB 738 Biostrean Madeiras Ltda 

Avenida Higienópolis 1601 - Jardim Higienópolis 

Londrina, PR 86015-010 

 

ABIB 739 Cia do Pinus Serraria Ltda 

Rodovia Carlos João Strass, 650 - Parque Industrial Alicante 

Londrina, PR 86087-350 

 

ABIB 740 Igapó Madeiras Ltda 

Rua Serra dos Pirineus 288 - Bandeirantes 

Londrina, PR 86065-610 

 

ABIB 741 Madeiras Pacaembú Ltda 

Avenida Lúcia Helena Gonçalves Vianna, 790 - Pacaembu 

Londrina, PR 86079-180 

 

ABIB 742 Madeireira Casa Nova Ltda 

Rodovia Celso Garcia Cid, 55 - Parque Residencial Campos Elísios 

Londrina, PR 86044-290 

 

ABIB 743 Madeireira Londrina Ltda 

Rua Sebastião A S Callero, 100 - Chácara Mussahiro 

Londrina, PR 86041-263 

 

ABIB 744 Madeireira Santa Luzia Ltda 

Avenida 10 de Dezembro 6657 - Igapó 

Londrina, PR 86046-140 

 

ABIB 745 Ravena Madeiras Ltda 

Avenida das Maritacas 888 - Indústrias Leves 

Londrina, PR 86030-330 

 

ABIB 746 Comapel Comércio de Madeira Ltda 

Rodovia BR 232 km 211 - Centenário 

Pesqueira, PE 55200-999 

 

ABIB 747 Eco Madeiras e Serraria Ltda 
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Avenida Presidente Kennedy 793 lj A - Peixinhos 

Olinda, PE 53230-630 

 

ABIB 748 Madeira Ecológica Ltda 

Rua Luís de Farias Barbosa 120 s 04 - Boa Viagem 

Recife, PE 51020-110 

 

ABIB 749 Madeireira Arandas Ltda 

Avenida Presidente Kennedy 1040 - Peixinhos 

Olinda, PE 53230-630 

 

ABIB 750 Madeireira Boa Vista Ltda 

Rua Doutor José Mariano 678 - Boa Vista 

Recife, PE 50060-290 

 

ABIB 751 Madeireira do Trevo Ltda 

Avenida Acadêmico Jurandir - Centro 

Tabira, PE 56790-999 

 

ABIB 752 Madeireira Irmãos Marinho Ltda 

Rua Doutor José Mariano 519 - Boa Vista 

Recife, PE 50060-290 

 

ABIB 753 Madeireira Mezzomo Ltda 

Rodovia BR-101 Sul, 158 - Ponte Carvalhos 

Cabo de Santo Agostinho, PE 54580-000 

ABIB 754 Madeireira Nacional Ltda 

Rua 15 de Novembro 26 - Centro 

Gravatá, PE 55645-999 

 

ABIB 755 Madeireira Ouro Verde Ltda 

Avenida Doutor Belmino Correia, 2364 - Timbí 

Camaragibe, PE 54768-000 

 

ABIB 756 Madeira Madal Ltda 

Rua Tabajara 527 - São Francisco Guarita 

Parnaíba, PI 64215-210 

 

ABIB 757 Madeireira Central Ltda 

Qd 95 - Cj Dirceu Arcoverde I 11 B - Itararé 

Teresina, PI 64077-300 

 

ABIB 758 Madeireira Gabriela Ltda 

Avenida Centenário 2135 A - Aeroporto 

Teresina, PI 64003-700 

 

ABIB 759 Madeireira Lages José Alfre Ltda 

Rua Carlos Carvalho 55 - Rodoviária 
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Parnaíba, PI 64210-340 

 

ABIB 760 Madeireira Mafrense Ltda 

Avenida Maranhão, 1147 - Vermelha 

Teresina, PI 64018-100 

 

ABIB 761 Madeireira Maranhão Ltda 

Avenida Barão de Gurguéia 1113 - Vermelha 

Teresina, PI 64018-500 

 

ABIB 762 Madeireira Padre Cícero Ltda 

Avenida Transamazônica 215 - Centro 

Oeiras, PI 64500-000 

 

ABIB 763 Qualy Carvão Ltda 

Rod. MG 424 - Km 26 - 2° andar - Bom Jesus 

35720-000 - Matozinhos - MG 

Fone: (31) 3712-5151 

Site: www.qualycarvao.com.br 

 

ABIB 764 Reobote Com. E Transporte de Biomassa 

R. Francisco Correa da Silva, 793 - Vila Rubens 

18207-390 - Itapetininga - SP 

Fone: (15) 3527-8436 

Site: www.reobotebio.com.br 

ABIB 765 Roytec - Carvão Vegetal e Ecológico 

Travessa Paulino Alves Tavares, 195 - Vila Isabel 

25812-500 - Três Rios - RJ 

Fone: (24) 2255-6721 

Site: www.carvaoroytec.com.br 

 

ABIB 766 Renner Sayerlack S/A 

Av. Jordana Mendes, 1500 

07760-000 - Cajamar - SP 

Fone: 55 (11) 34447-9075 

Fax: 55 (11) 34447-5489 

Site: www.rennersayerlack.com.br 

 

ABIB 767 Repinho Ref. Madeiras e Compensados Ltda 

R. Sebastião Camargo Ribas, 950 

85060-340 - Guarapuava - PR 

Fone: 55 (42) 3624-2266 

Fax: 55 (42) 3624-2266 

 

ABIB 768 Rosa Madeireira Ltda 

Rod. BR 010 - Km 1.652 - Cx. Postal 121 

68625-970 - Paragominas - PA 

Fone: 55 (91) 33738-1117 
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Fax: 55 (91) 33738-1117 

Site: www.gruporosa.com.br 

 

ABIB 769 Royalplás Indústria e Comércio Ltda 

Av. Novo Brasil, 750 07221-010 - Guarulhos - SP 

Fone: 55 (11) 36462-2600 Fax: 55 (11) 36462-2606 

Site: www.royalplas.com.br 

 

ABIB 770 B & M MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 

AV. AUTOMOVEL CLUBE, 1.747 LOJA A/B  Vilar dos Teles São João de Meriti – RJ  

Telefone: (21) 2786-1280 

Site: http://www.jpfmadeiras.com.br 

 

ABIB 771 BEIRA DUTRA MÓVEIS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 

ESTRADA “D” , 240  Posse Nova Iguaçu – RJ  

Telefone: (21) 3102-5545 

 

ABIB 772 BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. 

Estrada União Indústria, 12.228  Itaipava Petrópolis - RJ 

Telefone: (24) 2222-2256 

 

ABIB 773 COM-POOL COMPENSADOS E MADEIRAS LTDA 

RUA CANANÉIA, 1.763  Vila São Luís Duque de Caxias - RJ 

Telefone: (21) 2671-6059 

 

ABIB 774 DIMASE TERESÓPOLIS DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA 

RUA TUPINIQUINS, 56/76  Meudon Teresópolis - RJ 

Telefone: (21) 2742-9750 

 

ABIB 775 DL 2000 MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 

ESTRADA RAUL VEIGA, 620  Alcântara São Gonçalo - RJ 

Telefone: (21) 3710-9080 

 

ABIB 776 FERNATA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 

RUA DR. NILO PEÇANHA, 915, LOJA E GALPÃO  Ilha do Governador São Gonçalo - RJ 

Telefone: (21) 2607-0200 

Site: www.fernatamadeiras.com.br 

 

ABIB 777 FIBROLAR MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 

ROD. WASHINGTON LUIZ, 3.931  Vila São Luís Duque de Caxias - RJ 

Telefone: (21) 2672-9001 

Site: http://www.fibrolar.com.br 

 

ABIB 778 FORMITAL CAXIENSE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA 

AV. PERIMETRAL PRES. TANCREDO NEVES, 80  Itatiaia Duque de Caxias - RJ 

Telefone: (21) 2671-8983 

 

ABIB 779 INOÃ MADEIRAS LTDA 
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RODOVIA AMARAL PEIXOTO, RJ 106 KM 14  Inoã Maricá - RJ 

Telefone: (21) 2636-5253 

Site: http://www.inoamadeiras.com.br 

 

ABIB 780 JORJA MADEIRAS LTDA 

EST. DE MADUREIRA, 1.986  Jardim Nova Era Nova Iguaçu - RJ 

Telefone: (21) 2768-1508 

 

ABIB 781 KMA COMÉRCIO DE MADEIRAS S/A 

RUA ROSA PINHEIRO ,22  Conselheiro Paulino Nova Friburgo - RJ 

Telefone: (22) 2527-1500 

 

ABIB 782 LIPOLD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

RUA DOUTOR LIPOLD, 776 Carangola Petrópolis - RJ 

Telefone: (24) 2247-7753 

 

ABIB 783 M.A. SANTOS BONFIN MADEIRAS ME 

Av. Comendador Teles, 2410 LT 09 QD 202 Vilar dos Teles São João de Meriti - RJ 

Telefone: (21) 2751-1912 

 

ABIB 784 M.T.C. MADEIRAS LTDA 

AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 2050 e 2080 Posse Nova Iguaçu - RJ 

Telefone: (21) 2667-8167 

 

ABIB 785 MADE RIO MADEIRA RIO SUL LTDA. 

AV. PRESIDENTE KENEDY, 938 Centro Duque de Caxias - RJ 

Telefone: (21) 3658-9300 

Site: http://www.maderio.com.br 

 

ABIB 786 MADECARMO COMPENSADOS LTDA 

ESTRADA VICENTE DE CARVALHO, 1.329  Penha Circular Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: (21) 3351-5610 

 

ABIB 787 MADEIRAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

Estrada da Cacuia, 673 Ilha do Governador Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: (21) 2467-8000 

Site: http://www.madeirama.com.br 

 

ABIB 788 MADEPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

AV. DONA TEREZA CRISTINA, 1.012 Jardim Primavera Duque de Caxias - RJ 

Telefone: (21) 2776-8591 

Site: http://www.madepower.com.br 

 

ABIB 789 MAISANO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

RUA DR. ATHAYDE PIMENTA DE MORAES, 437 Centro Nova Iguaçu - RJ 

Telefone: (21) 2667-4295 

 

ABIB 790 MAR MAD MADEIRAS LTDA 
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ESTRADA SÃO JOÃO CAXIAS, 1.868 Parque Analândia São João de Meriti - RJ 

Telefone: (21) 2673-2497 

 

ABIB 791 MATTISAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 

RUA LUIZ WINTER, 225 Duarte Silveira Petrópolis - RJ 

Telefone: (24) 2242-0248 

 

ABIB 792 MC COLONIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 

ESTRADA DA CASCATINHA, 46 Cascatinha Petrópolis - RJ 

Telefone: (24) 2247-2417 

 

ABIB 793 MONFARDINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

AV. PELOTAS, Nº 1.290 QUADRA I LOTE 4  Jardim Gramacho Duque de Caxias - RJ 

Telefone: (21) 2673-2171 

Site: http://www.monfardinimadeiras.com.br 

 

ABIB 794 NINKO MADEIRAS LTDA 

RUA TUPINIQUINS, 179 MeudonTeresópolis - RJ 

Telefone: (21) 2643-5758 

 

ABIB 795 PARON COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

AV TENENTE CORONEL MUNIZ ARAGÃO, 2.144 Anil Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: (21) 2445-4426 

Site: www.paronmadeiras.com.br 

ABIB 796 PLANETA DAS MADEIRAS JPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

EST. MARECHAL MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAIS, 2.277 Cidade de Deus Rio de Janeiro - RJ 

Telefone: (21) 2101-8181 

 

ABIB 797 RASEC MADEIRAS LTDA 

AV. CARLOS MARQUES ROLLO, 936 Vila Nova Nova Iguaçu - RJ 

Telefone: (21) 2796-3786 

Site: http://www.rasecmadeiras.com.br 

 

ABIB 798 RM 2 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA 

RODOVIA AMARAL PEIXOTO,KM 20 Nº20.000 São José Imbassay Maricá - RJ 

Telefone: (21) 2636-9085 

 

ABIB 799 TAVOLONE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 

RUA VISCONDE DE URUGUAI, 161 Centro Niterói - RJ 

Telefone: (21) 2613-6363 

 

ABIB 800 Madeireira 3 Irmãos Ltda 

Rua João Xavier P Sobral 488 – PlanaltoCeará-Mirim, RN 59570-000 

 

ABIB 801 Madeireira Aliança Ltda 

Avenida Bacharel Tomaz Landim, 1716 – Igapó Natal, RN 59104-228 

 

ABIB 802 Madeireira Amazônia Ltda 
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Rua dos Pajeús 1948 B - Alecrim 

Natal, RN 59037-800 

 

ABIB 803 Madeireira Barrote Ltda 

Rua Doutor Pedro Matos 1 - Centro 

Macaíba, RN 59280-000 

 

ABIB 804 Madeireira Cidade do Sol Ltda 

Avenida Antônio Basílio 1470 - Dix-sept Rosado 

Natal, RN 59052-465 

 

ABIB 805 Madeireira do Planalto Ltda 

Rodovia BR-304 km 38 - Nova Betânia 

Mossoró, RN 59600-001 

 

ABIB 806 Madeireira Lopes Ltda 

Amâncio Rebouças, 94 - Abolição 

Mossoró, RN 59612-430 

 

ABIB 807 Madeireira Marajó Ltda 

Rua dos Pajeús, 1954A – Alecrim Natal, RN 59037-800 

 

 

ABIB 808 Madeireira Atlantica Ltda 

Rua Luiz de Camões 1021 ap 02 - Santo Antônio 

Porto Alegre, RS 90620-150 

 

ABIB 809 Madeireira Construsul Ltda 

Avenida Juca Batista 5000 - Belém Novo 

Porto Alegre, RS 91780-070 

 

ABIB 810 Madeireira Herval Ltda 

Avenida da Azenha 1204 - Azenha 

Porto Alegre, RS 90160-006 

 

ABIB 811 Madeireira Madevan Ltda 

Avenida Bernardino Silveira de Amorim 1419 - Rubem Berta 

Porto Alegre, RS 91160-001 

 

ABIB 812 Madeireira Rauber Ltda 

Estrada Gedeon Leite 162 - Aberta Morros 

Porto Alegre, RS 91787-770 

 

ABIB 813 Madepop Ltda 

Rua Sinimbú 78 ap 401 - Petrópolis 

Porto Alegre, RS 90470-470 

 

ABIB 814 Madereira Dallpas Ltda 
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Avenida da Cavalhada 3402 - Cavalhada 

Porto Alegre, RS 91740-000 

 

ABIB 815 Madesul Madeiras Ltda 

Avenida Bento Gonçalves, 5923 - São José 

Porto Alegre, RS 91540-000 

 

ABIB 816 Adami Madeiras Ltda 

Rua Ângelo Michielin 644 - Universitário 

Caxias do Sul, RS 95041-050 

 

ABIB 817 Madeirantes Madeiras Ltda 

Rodovia RS-122 9901 km 66 - Forqueta 

Caxias do Sul, RS 95115-550 

 

ABIB 818 Madeireira Cometa Ltda 

Estrada São Luiz 80 cp 126 - Cruzeiro 

Caxias do Sul, RS 95000-001 

 

ABIB 819 Madeireira Gobetti Ltda 

Rua São Francisco de Paula 125 - Kayser 

Caxias do Sul, RS 95096-440 

 

ABIB 820 Madeireira Hecher Ltda 

Rua Adelino Ferminiano Alves 2801 - São José 

Caxias do Sul, RS 95043-540 

 

ABIB 821 Madeireira Madeservi Ltda 

Rodovia BR-116 14930 - Jardim Eldorado - São Ciro 

Caxias do Sul, RS 95059-520 

 

ABIB 822 Madeireira Planalto Ltda 

Rodovia BR-116 730 km 152 - São Ciro 

Caxias do Sul, RS 95000-001 

 

ABIB 823 Madenobre Industria Comercio de Madeiras Ltda 

Avenida Júlio de Castilhos 90 - Nossa Senhora Lourdes 

Caxias do Sul, RS 95010-000 

 

ABIB 824 Madepampa Industria Madeiras Ltda 

Rua Jacob Luchesi 2697 - Santa Catarina 

Caxias do Sul, RS 95032-000 

 

ABIB 825 Madezatti Ltda 

Rua José Bisol 1567 - Nossa Senhora Lourdes 

Caxias do Sul, RS 95072-280 

 

ABIB 826 Brazilian Pine Madeiras Ltda 
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Rua Visconde São Gabriel 392 s 74 - Cidade Alta 

Bento Gonçalves, RS 95700-000 

 

ABIB 827 J Franer Comércio Madeira Ltda 

Rua Aurino Argemiro Zondona 470 - Santa Marta 

Bento Gonçalves, RS 95700-000 

 

ABIB 828 Pinusplac Ltda 

Rua Arthur Ziegler 705 - Licorsul 

Bento Gonçalves, RS 95700-000 

 

ABIB 829 Amazon Florestal Ltda 

Rua Curitiba 4028 - Centro 

São Francisco do Guaporé, RO 76935-000 

 

ABIB 830 América do Sul Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Avenida Porto Velho 401 - Setor 1 

Buritis, RO 76880-000 

 

ABIB 831 Camaru Indústria e Com Madeiras Ltda 

Avenida Rio Negro 1 - Centro 

Colorado do Oeste, RO 76993-000 

 

ABIB 832 Cimal Madeiras Ltda 

Rm C 65 - Residencial Eldorado 

Ariquemes, RO 76874-096 

 

ABIB 833 Laminados Madeiras S M Ltda 

Rua 103 2001 - Jardim Vilhena 

Vilhena, RO 76980-000 

 

ABIB 834 Madefort Ltda 

Avenida Rio Madeira 2275 - Nova Porto Velho 

Porto Velho, RO 76820-161 

 

ABIB 835 Madeiras do Brasil Comércio Importação e Exportação Ltda 

Avenida Pau-Brasil 4160 - Polo Moveleiro Ariquemes 

Ariquemes, RO 76875-546 

 

ABIB 836 Madeireira Botelho Ltda 

Rua 320 8654 - Setor 3 Industrial 

Vilhena, RO 76980-000 

 

ABIB 837 Madeireira Brasil Ltda 

Avenida Marechal Rondon 3711 - Setor 3 

Alvorada D'Oeste, RO 76930-000 

 

ABIB 838 Madeireira Chaparral Ltda 
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Rua Raimundo Cantuária 6804 - Lagoinha 

Porto Velho, RO 76829-674 

 

ABIB 839 Madeireira Erona Ltda 

Avenida Rio Branco 3214 – Centro Rolim de Moura, RO 76940-000 

 

ABIB 840 Madeireira Gava Ltda 

Avenida Cacau 2023 - Setor 6 

Cacaulândia, RO 76889-000 

 

ABIB 841 Madeireira Gheller Ltda 

Avenida Morumbi 6685 - Olímpico 

Rolim de Moura, RO 76940-000 

 

ABIB 842 Madeireira Giacometti Ltda 

Avenida Rio Madeira 1074 A - Agenor Carvalho 

Porto Velho, RO 76820-200 

 

ABIB 843 Madeireira Guajara Ltda 

Rodovia Estrada Palheta 790 - Santa Luzia 

Guajará-Mirim, RO 76850-000 

 

ABIB 844 Madeireira Incopa Ltda 

Lin 625 625 km 1 - Setor Industrial 

Jaru, RO 76890-000 

 

ABIB 845 Madeireira Ipe Ltda 

Avenida Tancredo Neves 5941 qd 130 lt 1 - Bom Futuro 

Machadinho D'Oeste, RO 76868-000 

 

ABIB 846 Madeiras Roraima Ltda 

Rua DI K 676 - Distrito Industrial Governador Area M Duarte 

Boa Vista, RR 69315-265 

 

ABIB 847 Madeireira Belas Artes Ltda 

Avenida Ville Roy 7616 s 01 - São Vicente 

Boa Vista, RR 69303-445 

 

ABIB 848 Madeireira Cambará Ltda 

Rua Aristóteles Carneiro 175 - Cambará 

Boa Vista, RR 69313-440 

 

ABIB 849 Madeireira Mendes Ross Ltda 

Avenida Maranhão 629 - Centro 

Mucajaí, RR 69340-000 

 

ABIB 850 Madeireira Paraná Ltda 

Rodovia BR-210 - Centro 
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São João da Baliza, RR 69375-000 

 

ABIB 851 Salmeron Ind. e Com. de Biomassa Ltda 

Rod. Raposo Tavares - Km 97 - Vl. Zacarias 

18000-000 - Sorocaba - SP 

Fone: (15) 3232-2425 

Site: www.gruposalmeron.com.br 

 

ABIB 852 San Victor Briquete Indústria e Comércio Ltda 

R. Álvaro Fernandes, 80 

19160-000 - Álvares Machado - SP 

Fone: (18) 3273-2291 

 

ABIB 853 Serimar Madeiras e Briquetes Ltda 

R. Heráclides Vieira Borges, 490 - Bosque 

89520-000 - Curitibanos - SC 

Fone: (49) 3245-0561 

Site: www.lenhaecologica.com.br 

 

 

 

ABIB 854 Stöckl Indústria de Briquetes Ltda 

Rod. Francisco Stöckl - Km 7,5 - Galpão 06/07 - Santa Maria 

29259-000 - Marechal Floriano – ES Fone: (27) 3288-3347 

Site: www.stocklbriquetes.com.br 

 

ABIB 855 San Marino Comércio de Compensados Ltda 

R. Coronel José Miró de Freitas, 525 

84070-440 - Ponta Grossa - PR 

Fone: 55 (42) 3227-3386 Fax: 55 (42) 3227-3988 

Site: www.madeiratratada.com.br 

 

ABIB 856 Scam Ltda 

Rod. BR 116, s/n - Dist. Industrial 95200-000 - Vacaria - RS 

Fone: 55 (54) 3232-2917 

Fax: 55 (54) 3232-2917 

 

ABIB 857 Schenectady Crios Ltda 

Av. Brasil, 4500 - Dist. Industrial 

13505-600 - Rio Claro - SP 

Fone: 55 (19) 33535-6700 

Fax: 55 (19) 33535-0920 

 

ABIB 858 Serraria Campos de Palmas S.A 

R. 7 de Setembro, 1560 –  Oliveira 

85555-000 - Palmas - PR 

Fone: 55 (46) 3263-1266 

Fax: 55 (46) 3263-1754 
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Site: www.scampos.com.br 

 

ABIB 859 Sincol S/A - Indústria e Comércio 

R. Alemanha, 197 

89500-000 - Caçador - SC 

Fone: 55 (49) 3561-5000 

Fax: 55 (49) 3563-0433 

Site: www.sincol.com.br 

 

ABIB 860 Somapar Soc. Mad. Paranaense Ltda 

Rod. BR 476 - Km 01 

84600-000 - União da Vitória - PR 

Fone: 55 (42) 3523-1144 

Fax: 55 (42) 3523-1166 

Site: www.somapar.com.br 

 

ABIB 861 Stanton Associados Imp. Exp. e Repr. Ltda 

R. Padre Chagas, 66/605 

90570-080 - Porto Alegre - RS 

Fone: 55 (51) 33346-2710 

Fax: 55 (51) 33346-7916 

ABIB 862 Starwood Ltda 

R. Joaquim Campos Porto, 570 

22460-190 - Rio de Janeiro – RJ Fone: 55 (21) 32540-0958 Fax: 55 (21) 32274-9083 

Site: www.starwood.com.br 

 

ABIB 863 Sultra Comercial Exportadora Ltda 

R. Os 18 do Forte, 1357 - Sl. 31 

95020-472 - Caxias do Sul - RS 

Fone: 55 (54) 3223-7977 

Fax: 55 (54) 3221-4911 

Site: www.sultra.com.br 

 

ABIB 864 Madebraz Ltda 

Rua João Muhlbauer 30 - Servidão Alta 

São Bento do Sul, SC 89291-050 

 

ABIB 865 Paraná Comércio de Madeiras Ltda 

Avenida São Bento 764 - Rio Negro 

São Bento do Sul, SC 89287-370 

 

ABIB 866 Bella Madeiras Ltda 

Rodovia SC-403, 4880 Ingleses - Vargem Grande 

Florianópolis, SC 88000-001 

 

ABIB 867 Cma Madeiras Ltda 

Rodovia SC-405 2744 km 5 - Costeira Pirajubaé 

Florianópolis, SC 88048-000 
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ABIB 868 Compensados Fernandes Ltda 

Avenida Governador Ivo Silveira 3568 tér - Capoeiras 

Florianópolis, SC 88085-002 

 

ABIB 869 Ecopine Madeira Tratada Em Autoclave Ltda 

Rodovia SC-405, 2588 - Costeira Pirajubaé 

Florianópolis, SC 88048-000 

 

ABIB 870 Madeireira Duarte Ltda 

Rodovia Francisco Thomaz dos Santos, 7220 - Pântano Sul 

Florianópolis, SC 88067-000 

 

ABIB 871 Madeireira Floresta Ltda 

Rodovia SC-405 1788 km 3 - Campeche 

Florianópolis, SC 88065-000 

 

ABIB 872 Madeireira Litoral Tropical Ltda 

Rodovia SC-405, 2954 - Campeche 

Florianópolis, SC 88065-000 

 

ABIB 873 Madeireira Lokal Ltda 

Rodovia SC-405, 590 - Campeche 

Florianópolis, SC 88063-700 

 

ABIB 874 Bel Casas Ind e Com Ltda 

Rodovia SC-302 km 1 - Martello 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 875 Brasmade Madeiras Ltda 

Rua Conselheiro Mafra 352 - Centro 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 876 Indústrias Tupi Ltda 

Rua São Francisco de Assis 77 - Bom Jesus 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 877 Madecal Agro Indl Ltda 

Rodovia SC-302 1 km 4,5 cp 226 - Linha Castelhano 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 878 Madeireira Beira Ltda 

Avenida Barão do Rio Branco 1100 s 101 - Centro 

Caçador, SC 89500-000 

 ABIB 879 Madeireira Menegazzo Ltda 

Rua Gerhard Fezer 77 - Terminal 

Caçador, SC 89500-000 
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ABIB 880 Madepinus Ind e Com Ltda 

Rua Henrique Júlio Berger 855 - Berger 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 881 Matisa Brasil Ind e Com Madeiras Ltda 

Rodovia Avelino Mandelli km 3 - Aeroporto 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 882 Primo Tedesco Ltda 

Rua Abílio Franco 65 - Bom Sucesso 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 883 Temasa Indústria de Móveis Ltda 

Rodovia SC-302 - Linha Castelhano 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 884 Zucco Madeiras Ltda 

Rua Engenheiro Lourenço Faoro 1820 - Martello 

Caçador, SC 89500-000 

 

ABIB 885 Belmade Madeiras Ltda 

Rua Soli Reis 1010 - Santa Cândida 

Lages, SC 88500-000 

 

ABIB 886 Celppa Madeiras Ltda 

Rua Nossa Senhora dos Prazeres 102 - Centro 

Lages, SC 88502-230 

 

ABIB 887 Eco Fire Briquetes Ltda 

Rua Bernardo Gonçalves Kuster 1125 - São Miguel 

Lages, SC 88525-060 

 

ABIB 888 Epeme Indústria Comércio Madeiras Ltda 

Rodovia BR-282 4 km 4 - Conta Dinheiro 

Lages, SC 88520-210 

 

ABIB 889 Flora Pinus Ind e Com Madeiras Ltda 

Rua Abetino Rodrigues Marafigo 1217 - Guarujá 

Lages, SC 88521-210 

 

ABIB 890 Gumad Indústria Com Madeiras Ltda 

Rodovia BR-282 km 5 - Guarujá 

Lages, SC 88524-900 

 

ABIB 891 Madeireira Fontana Ltda 

Rua Engenheiro Paulo Ribeiro 505 - Bela Vista 

Lages, SC 88514-010 

 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 431 

ABIB 892 Madeireira Germano Pisani Ltda 

Avenida João Goulart 1053 - Pisani 

Lages, SC 88521-600 

 

ABIB 893 Madeiras Berpal Ltda 

Rua Rcp 1 - Parque Municipal 

Correia Pinto, SC 88535-000 

 

ABIB 894 Modisa I C M Ltda 

Avenida 179 505 - Area Industrial 

Otacílio Costa, SC 88540-000 

 

ABIB 895 Serrarias Campos de Palmas Ltda 

Rodovia SC-425 km 35 - Area Industrial 

Otacílio Costa, SC 88540-000 

 

ABIB 985 Tarvanz Carvão Ecológico Ltda 

R. Edson luiz Chelli, 112589580-000 - Fraiburgo - SC 

Fone: (49) 3246-4235 

 

ABIB 986 Timber Creek Farms Indl. Coml 

Est. Municipal KO 002,329 -Distrito Indl. 

83860-000 - Pien - PR 

 

ABIB 987 Tradework Eucaliptos - Soluções em Abastecimento Ltda 

Av. Ana Godoy de Souza, 2754 - Santa Mônica 

38408-290 - Uberlândia - MG 

Fone: (34) 3087-0019 

Site: www.tradeworkeucaliptos.com.br 

 

ABIB 988 Transmaplan Ltda 

Fazenda São Benedito, s/n° - Cx. Postal 04 

79270-000 - Caracol - MS 

Fone: (67) 9967-3026 

 

ABIB 989 Transparo Transporte e Comércio Ltda 

R. João Martins de Moraes, 146 - Pernambuco 

39390-000 - Bocaiúva - MG 

Fone: (38) 3251-5683 

Site: www.carvaonortemineiro.com.br 

 

ABIB 990 Triavel Florestas 

Av. Brasil, 361038400-718 - Uberlândia - MG 

Fone: (34) 3226-0280Site: www.triavelflorestas.com.br 

 

ABIB 991 Tutija & Souza Ltda 

R. Tupiniquins, 1.515 Pequi 

45820-000 - Eunápolis - BA 
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Fone: (73) 3261-2400 

Site: www.carvaonegrito.com.br 

 

ABIB 992 Tecnoplac - Tecnologia em Placas Ltda 

Av. Marechal Rondon, s/n - Industrial 

68638-000 - Rondon do Pará - PA 

Fone: 55 (94) 3326-1226Fax: 55 (94) 3326-1042 

 

ABIB 995 Timberplac Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

R. Lysimaco Ferreira da Costa, 101 – Centro Cívico 

80530-100 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3252-5861 

Fax: 55 (41) 3252-5871 

 

ABIB 996 Madeicom 

112 Sul Rua SR 9 lt 24 cj 16 - Plano Diretor Sul 

Palmas, TO 77020-178 

 

 

ABIB 1010 Uniamerica Representações de Óleos Vegetais Ltda 

R. Randolfo Lima, 910 - Nova Lima 

79017-031 - Campo Grande - MS 

Fone: (67) 3355-7198 

Site: www.uniamericabrasil.com.br 

 

ABIB 1011  Usina Alto Alegre S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda Junqueira - Distrito Alto Alegre 

CEP: 86690-000 - Colorado/PR 

Caixa Postal: 61 

Fone: (44) 3340-8000 - Fax: (44) 3340-8000  

Escritório de Apoio: Av. Cel. José Soares Marcondes, 3537 - 1º andar - Jardim Bongiovani 

CEP: 19050-901 - Presidente Prudente/SP  

Email: falecom@altoalegre.com.br 

Site: www.altoalegre.com.br 

 

ABIB 1012 Usina Bonin Álcool, Açúcar e Energia Elétrica Ltda 

Rod. PR 580, Km 5 - Fazenda 4 Irmãos - Umuarama/PR  

Fone: (44) 3622-4543  

 

ABIB 1013 Usaciga - Açúcar, Álcool e Energia Elétrica Ltda 

Rodovia PR 82, Km 74 - Bloco A - Zona Rural 

CEP: 87820-000 - Cidade Gaúcha/PR 

Caixa Postal: 91 

Fone: (44) 3675-8000 - Fax: (44) 3675-8070  

Email: usaciga@usaciga.com.br 

Site: www.usaciga.com.br 

 

ABIB 1014 Usiban Açúcar e Álcool Bandeirantes S/A 
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Rodovia BR 369, Km 53,5 - Água do Caixão 

CEP: 86360-000 - Bandeirantes/PR 

Caixa Postal: 001 

Fone: (43) 3542-4533 - Fax: (43) 3542-4533  

Email: usiban@uol.com.br 

 

 

 

ABIB 1015 Usina Alta Mogiana S/A - Açúcar e Álcool 

Rod. Pref. Fábio Talarico, Km 89 - Faz. Sant´ana 

CEP: 14600-000 - São Joaquim da Barra/SP 

Caixa Postal: 72 

Fone: (16) 3810-1000 - Fax: (16) 3810-1018  

Email: diretoradm@altamogiana.com.br 

 

ABIB 1016 Usina Alto Alegre S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda Alta Floresta - Distrito de Ameliópolis 

CEP: 19140-100 - Presidente Prudente/SP 

Caixa Postal: 3025 

Fone: (18) 3229-2955 - Fax: (18) 3229-2955  

Email: diretoria@altoalegre.com.br 

Site: www.altoalegre.com.br 

 

ABIB 1017 Usina Alvorada do Oeste Ltda 

Rodovia SPV 29, Km 22 - Ribeirão Claro 

CEP: 19360-000 - Santo Anastácio/SP  

Fone: (35) 3555-1822 - Fax: (35) 3555-1822  

Email: diretoria@alvoradabebedouro.com.br 

Site: www.udop.com.br/associadas/alvorada_oeste.php 

 

ABIB 1018  Usina Barra Grande de Lençóis S/A 

Rod. Marechal Rondon, Km 289  

CEP: 18680-900 - Lençóis Paulista/SP 

Caixa Postal: 356 

Fone: (14) 3269-9000 - Fax: (14) 3269-9210  

Escritório de Apoio: Rua XV de Novembro, 865 - Centro 

CEP: 18680-900 - Lençóis Paulista/SP  

Email: dhoselecao@zilloren.com.br; zillolorenzetti@zilloren.com.br 

Site: www.zilloren.com.br 

 

ABIB 1019 Usina Batatais S/A - Açúcar e Álcool 

Usina Batatais - Zona Rural 

CEP: 14300-000 - Batatais/SP 

Caixa Postal: 62 

Fone: (16) 3660-1200 - Fax: (16) 3660-1212  

Email: priscila.maniero@usinabatatais.com.br 

Site: www.usinabatatais.com.br 
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ABIB 1020 Usina Bazan S/A 

Fazenda Dois Córregos  

CEP: 14180-000 - Pontal/SP  

Fone: (16) 3953-9000 - Fax: (16) 3953-9028  

Email: usinabazan@usinabazan.com.br 

Site: www.usinabazan.com.br 

 

 

ABIB 1021 Usina Bela Vista S/A 

Fazenda Bela Vista  

CEP: 14180-000 - Pontal/SP 

Caixa Postal: 02 

Fone: (16) 3953-8021 - Fax: (16) 3953-1038  

Email: agricola@usinabelavista.com.br 

Site: www.usinabelavista.com.br 

 

ABIB 1022 Usina Bertolo Açúcar e Álcool Ltda 

Av. Dr. Luís Dumont, 623 - Centro 

CEP: 15950-000 - Santa Adélia/SP 

Caixa Postal: 35 

Fone: (17) 3386-9000 - Fax: (17) 3386-9010  

Email: bertolo@bertolo.com.br 

Site: www.grupobertolo.com.br 

 

ABIB 1023 Usina Açucareira Bom Retiro S/A 

Fazenda Bom Retiro - Zona Rural 

CEP: 13360-000 - Capivari/SP 

Caixa Postal: 91 

Fone: (19) 3492-9500 - Fax: (19) 3492-9500  

Site: www.cosan.com.br 

 

ABIB 1024 Usina Carolo S/A Açúcar e Álcool 

Fazenda Contendas  

CEP: 14180-000 - Pontal/SP 

Caixa Postal: 31 

Fone: (16) 3953-9300 - Fax: (16) 3863-9315  

Email: diretoria@carolo.com.br 

Site: www.carolo.com.br 

 

ABIB 1025 Usina Cerradinho Açúcar e Álcool S/A 

Rodovia Vicinal José Fernandes, Km 1 + 881 m - Zona Rural 

CEP: 15800-000 - Catanduva/SP 

Caixa Postal: 333 

Fone: (17) 3531-2000 - Fax: (17) 3531-2040  

Email: usinacerradinho@cerradinho.com.br 

Site: www.cerradinho.com.br 
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ABIB 1026 Usina Cerradinho Açúcar e Álcool S/A 

Estrada Municipal Ibirá/Potirendaba, Km 6,7 - Zona Rural 

CEP: 15105-000 - Potirendaba/SP  

Fone: (17) 3249-2199  

Escritório de Apoio: Rua Antônio Corrêa Gomes, 1790  

CEP: 15105-000 - Potirendaba/SP  

Email: usinacerradinho@cerradinho.com.br 

Site: www.cerradinho.com.br 

 

ABIB 1027 Usina Colombo S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda Bela Vista - Moreira 

CEP: 15960-000 - Ariranha/SP 

Caixa Postal: 54 

Fone: (17) 3576-9000 - Fax: (17) 3576-9001  

Email: industria@usinacolombo.com.br 

Site: www.acucarcaravelas.com.br 

 

ABIB 1028 Usina Coraci Destilaria de Álcool Ltda 

Estrada Municipal São Pedro do Turvo/Ubirajara, Km 1  

CEP: 18940-000 - São Pedro do Turvo/SP 

Caixa Postal: 01 

Fone: (14) 3377-1180 - Fax: (14) 3377-1180  

Escritório de Apoio: Rua Doutor Diogo de Faria, 123 - Vila Clementino 

CEP: 04037-000 - São Paulo/SP  

Fone: (11) 5579-5174  

Email: coraci@coraci.com.br 

Site: www.coraci.com.br 

 

ABIB 1028 Usina da Barra S/A - Açúcar e Álcool 

Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 322  

CEP: 14840-000 - Guariba/SP 

Caixa Postal: 13 

Fone: (16) 3251-9000 - Fax: (16) 3251-1712  

Email: corona@corona.ind.br 

Site: www.cosan.com.br 

Usina da Barra S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda Santo Antônio - Zona Rural 

CEP: 17300-000 - Dois Córregos/SPCaixa Postal: 35 

Fone: (14) 3652-1223 - Fax: (14) 3652-1223  

Email: dcaa@dabarra.com.br 

Site: www.cosan.com.br 

 

ABIB 1029 Usina Dracena Açúcar e Álcool Ltda 

Rua Dom Pedro, 526 - Centro 

CEP: 17900-000 - Dracena/SP  

Fone: (18) 3822-2212 - Fax: (18) 3822-2411  

Email: usinadracena@usinadracena.com.br 

Site: www.udop.com.br/associadas/dracena.php 
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ABIB 1030 Usina Açucareira Ester S/A 

Rodovia SP 332, Km 145 - Zona Rural 

CEP: 13150-970 - Cosmópolis/SPCaixa Postal: 53 

Fone: (19) 3872-9104 - Fax: (19) 3872-9117  

Email: dirtec@usinaester.com.br 

Site: www.usinaester.com.br 

 

ABIB 1031 Usina Açucareira Furlan S/A 

Rodovia SP 304, Km 143,5  

CEP: 13450-970 - Santa Bárbara do Oeste/SP 

Caixa Postal: 128 

Fone: (19) 3455-2255 - Fax: (19) 3455-2255  

Email: rhusina@usinafurlan.com.br 

Site: www.usinafurlan.com.br 

 

ABIB 1032 Usina Açucareira Guaíra Ltda 

Rodovia SPV 110 (Joaquim Garcia Franco), Km 16 - Fazenda Rosário 

CEP: 14790-000 - Guaíra/SP 

Caixa Postal: 23 

Fone: (17) 3331-9000 - Fax: (17) 3331-9030  

Email: usina@uag.com.br 

Site: www.uag.com.br 

 

ABIB 1033 Usina Guariroba Ltda. 

Fazenda Guariroba - Zona Rural 

CEP: 15560-000 - Pontes Gestal/SP  

Fone: (17) 3816-9000  

Email: usmoema@usmoema.com.br 

 

ABIB 1034 Usina Interlagos Ltda 

Rodovia SP 310, Km 643  

CEP: 15370-000 - Pereira Barreto/SP 

Caixa Postal: 81 

Fone: (18) 3704-5228  

Escritório de Apoio: Rua Fause Kassin, 1355 - Centro 

CEP: 15370-000 - Pereira Barreto/SP  

Email: atendimento@usinasantaadelia.com.br 

Site: www.usinasantaadelia.com.br 

 

ABIB 1035 Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda 

Estr. Guilherme Scatena, Km 22 - Zona Rural 

CEP: 13690-000 - Descalvado/SP Caixa Postal: 41 

Fone: (16) 3371-8105 - Fax: (16) 3372-6676  

Email: descalvado@usinaipiranga.com.br 

 

ABIB 1036 Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool Ltda 
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Fazenda Santa Emília CEP: 13730-000 - Mococa/SP Caixa Postal: 154 

Fone: (19) 3656-1551 - Fax: (19) 3656-1110  

Email: mococa@usinaipiranga.com.br 

 

ABIB 1037 Usina Itaiquara de Açúcar e Álcool S/A 

Fazenda Itaiquara - Zona RuralCEP: 13760-000 - Tapiratiba/SP  

Fone: (19) 3657-9000 - Fax: (19) 3657-9000  

Email: agricola@itaiquara.com.br; itaiquara@rantac.com.br 

 

ABIB 1038 Usina Itajobi Ltda - Açúcar e Álcool 

Estrada Barro Preto/Elisiário - Sítio Taperão 

CEP: 15845-000 - Marapoama/SP  

Fone: (17) 3529-9000 - Fax: (17) 3529-9000  

Email: kelly.agrojacarezinho@grendene.com.br; usinaitajobi@usinaitajobi.com.br 

 

ABIB 1039 Usina Batatais S/A Açúcar e Álcool 

Fazenda Rio Dourado - Zona Rural 

CEP: 16400-970 - Lins/SP 

Caixa Postal: 173 

Fone: (14) 3529-1218 - Fax: (14) 3529-1218  

Email: priscila.maniero@usinabatatais.com.br 

 

ABIB 1040 Usina Mandu S/A 

Rodovia SP 345, Km 146 - Fazenda Mandu 

CEP: 14790-000 - Guaíra/SPCaixa Postal: 117 

Fone: (17) 3330-1200 - Fax: (17) 3330-1200  

Email: mandu@mandu.com.br 

Site: www.mandu.com.br 

 

ABIB 1041 Usina Maringá Indústria e Comércio Ltda 

Rodovia Araraquara/Ribeirão Preto, Km 73 - Zona Rural 

CEP: 14801-970 - Araraquara/SPCaixa Postal: 335 

Fone: (16) 3305-5500 - Fax: (16) 3305-5500  

Email: rhumanos@usinamaringa.com.br 

Site: www.usinamaringa.com.br 

 

ABIB 1042 Usina de Açúcar e Álcool MB Ltda 

Fazenda Sucuri  

CEP: 14640-000 - Morro Agudo/SPCaixa Postal: 147 

Fone: (16) 3851-9000 - Fax: (16) 3851-9000  

Email: usinamb@usinamb.com.br 

Site: www.usinamb.com.br 

 

ABIB 1043 Usina Moema - Açúcar e Álcool Ltda 

Fazenda Moema - Zona Rural 

CEP: 15480-000 - Orindiuva/SP  

Fone: (17) 3816-9000 - Fax: (17) 3816-1283  

Email: usmoema@usmoema.com.br 
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Site: www.usmoema.com.br 

 

ABIB 1044 Usina Nova União S/A Açúcar e Álcool 

Rodovia Abrão Assed, Km 31,4  

CEP: 14150-000 - Serrana/SP 

Caixa Postal: 51 

Fone: (16) 3987-1411 - Fax: (16) 3987-1410  

Email: novauniao@novauniao.ind.br 

 

ABIB 1045 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda 

Fazenda Veloso  

CEP: 14801-970 - Ouroeste/SP 

Caixa Postal: 2 

Fone: (17) 3843-1437  

Escritório de Apoio: Av. Bandeirantes, 1842 A  

CEP: 15685-000 - Ouroeste/SP  

 

ABIB 1046 Usina Pau D´Alho S/A 

Rodovia SP 270 (Raposo Tavares), Km 410 + 800 m - Zona Rural 

CEP: 19940-000 - Ibirarema/SP 

Caixa Postal: 21 

Fone: (14) 3307-1336 - Fax: (14) 3307-1335  

Email: depto.agricola@usinapaudalho.com.br 

Site: www.usinapaudalho.com.br 

 

ABIB 1047 Usina Petribú Paulista Ltda 

Estrada Vicinal STS 050 (Antonio A. do Valle), Km 10 - Zona Rural 

CEP: 15180-000 - Sebastianópolis do Sul/SP  

Fone: (17) 3837-9300 - Fax: (17) 3422-4071  

Email: comercial@petribusa.com.br 

 

ABIB 1048 Usina Rio Vermelho Açúcar e Álcool Ltda 

Estrada Municipal Junqueirópolis a Salgado Filho - Faz. Alvorada - Taquarussu 

CEP: 17890-000 - Junqueirópolis/SP Caixa Postal: 103 

Fone: (18) 3841-9900 - Fax: (18) 3841-9901  

Escritório de Apoio: Rua Santa Catarina, 57 - Distrito Ind. III 

CEP: 14900-000 - Itápolis/SP  

Fone: (16) 3263-9300  

Email: alvorada@brancoperes.com.br 

 

ABIB 1049 Usina Santa Adélia S/A 

Rodovia SP 326, Km 332  

CEP: 14870-970 - Jaboticabal/SP Caixa Postal: 534 

Fone: (16) 3209-2000 - Fax: (16) 3209-2000  

Email: diretoria@usinasantaadelia.com.br 

Site: www.usinasantaadelia.com.br 

 

ABIB 1050 Usina Santa Fé S/A 
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Estrada da Antiga Faz. Itaquere - Zona Rural 

CEP: 14920-000 - Nova Europa/SP Caixa Postal: 11 

Fone: (16) 3387-1511 - Fax: (16) 3387-1523  

Email: usinasantafe@usinasantafe.com.br 

Site: www.usinasantafe.com.br 

 

 

 

ABIB 1051 Usina Santa Isabel Ltda 

Fazenda Três Pontes - Zona Rural 

CEP: 14960-000 - Novo Horizonte/SP 

Caixa Postal: 104 

Fone: (17) 3542-9000 - Fax: (17) 3542-9010  

Email: agricola@usinasantaisabel.com.br 

Site: www.usinasantaisabel.com.br 

 

ABIB 1052 Usina Santa Lúcia S/A 

Usina Santa Lúcia - Zona Rural 

CEP: 13600-970 - Araras/SPCaixa Postal: 31 

Fone: (19) 3541-3911 - Fax: (19) 3541-3972  

Email: contabil@usinasantalucia.com.br 

Site: www.usinasantalucia.com.br 

 

ABIB 1053 Usina Santa Luiza S/A 

Rod. Francisco Malzoni, Km 13 - Faz. Santa Cecília 

CEP: 14835-000 - Motuca/SP Caixa Postal: 11 

Fone: (16) 3348-1211 - Fax: (16) 3348-1320  

Email: usina@staluiza.com.br 

Site: www.staluiza.com.br 

 

ABIB 1054 Usina Santa Rita S/A - Açúcar e Álcool 

Rodovia Anhanguera, Km 245 - Faz. Santa Rita 

CEP: 13670-000 - Santa Rita do Passa Quatro/SP Caixa Postal: 59 

Fone: (19) 3584-9000 - Fax: (19) 3584-9001  

Email: srcomercial@usinasantarita.com.br 

Site: www.usinasantarita.com.br 

 

ABIB 1055 Usina Santa Rosa Ltda 

Fazenda Santa Rosa - Quilombo 

CEP: 18550-000 - Boituva/SP Caixa Postal: 33 

Fone: (15) 3263-1326 - Fax: (15) 3263-1994  

Email: webmaster@usinasantarosa.com.br 

Site: www.usinasantarosa.com.br 

 

ABIB 1056 Usina Santo Antonio S/A 

Fazenda Santo Antônio - Zona Rural 

CEP: 14177-970 - Sertãozinho/SPCaixa Postal: 536 

Fone: (16) 3946-4000 - Fax: (16) 3946-4054  
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Email: luciana@canaverde.com.br; usa@canaverde.com.br 

 

ABIB 1057 Usina São Domingos - Açúcar e Álcool S/A 

Rodovia Vicente Sanchez, Km 7 - Zona Rural 

CEP: 15812-025 - Catanduva/SP Caixa Postal: 29 

Fone: (17) 3531-4136 - Fax: (17) 3531-4147  

Email: agricola@usinasaodomingos.com.br 

Site: www.usinasaodomingos.com.br 

 

ABIB 1058 Usina Açucareira São Francisco S/A 

Fazenda São Francisco - Zona Rural 

CEP: 14160-000 - Sertãozinho/SPCaixa Postal: 537 

Fone: (16) 3946-7000 - Fax: (16) 3946-7000  

Email: ufra@canaverde.com.br 

 

ABIB 1059 U.S.J. - Açúcar e Álcool S/A 

Fazenda São João - Zona Rural 

CEP: 13600-970 - Araras/SP 

Caixa Postal: 13 

Fone: (19) 3543-7890 - Fax: (19) 3543-7878  

Escritório de Apoio: Rua Joaquim Floriano, 72 - 13º andar - conjunto 135/136 - Itaim Bibi 

CEP: 04534-000 - São Paulo/SP  

Fone: (11) 3078-0264 - Fax: (11) 3078-6976  

Email: diretoria@usj.com.br 

Site: www.usj.com.br 

 

ABIB 1060 Usina São José S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda São José  

CEP: 13390-000 - Rio das Pedras/SP 

Caixa Postal: 51 

Fone: (19) 3493-2211 - Fax: (19) 3493-2135  

Email: cris@usj.grupofarias.com.br 

Site: www.grupofarias.com.br 

 

ABIB 1061 Usina São José da Estiva S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda Três Pontes - Três Pontes 

CEP: 14960-000 - Novo Horizonte/SPCaixa Postal: 121 

Fone: (17) 3542-9500 - Fax: (17) 3542-9502  

Email: estiva@estiva.com.br 

Site: www.estiva.com.br 

 

ABIB 1062 Usina São Luiz S/A 

Fazenda Santa Maria - Zona Rural 

CEP: 19900-970 - Ourinhos/SP 

Caixa Postal: 158 

Fone: (14) 3302-2000 - Fax: (14) 3302-2000  

Email: usl@usinasaoluiz.com.br 

Site: www.usinasaoluiz.com.br 
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ABIB 1063 Usina Açucareira São Manoel S/A 

Fazenda Boa Vista - Zona Rural 

CEP: 18650-000 - São Manuel/SP 

Caixa Postal: 127 

Fone: (14) 3812-1100 - Fax: (14) 3812-1101  

Email: cadanada@saomanoel.com.br; usina@saomanoel.com.br 

Site: www.saomanoel.com.br 

 

ABIB 1064 Usina São Martinho S/A - Açúcar e Álcool 

Fazenda São Martinho - Zona Rural 

CEP: 14850-000 - Pradópolis/SP 

Caixa Postal: 18 

Fone: (16) 3981-9000 - Fax: (16) 3981-9006  

Email: usm@usinasaomartinho.com.br 

Site: www.usinasaomartinho.ind.br 

 

ABIB 1065 Usina da Barra S/A - Açúcar e Álcool 

Rod. Washington Luís, Km 263  

CEP: 14801-970 - Araraquara/SP  

Fone: (16) 3331-1884 - Fax: (16) 3331-5467  

Site: www.cosan.com.br 

 

ABIB 1066 Usina Tanabi Ltda. 

Faz. Cachoeira dos Felícios  

CEP: 15170-000 - Tanabi/SP  

Fone: (17) 3817-1000  

Email: diretoria@acucarguarani.com.br 

 

ABIB 1067 Unialco S/A - Álcool e Açúcar 

Estrada Vicinal Ângelo Zancaner, Km 30 - Fazenda Bálsamo 

CEP: 16700-000 - Guararapes/SP 

Caixa Postal: 101 

Fone: (18) 3606-8900 - Fax: (18) 3606-8900  

Email: unialco@unialco.com.br 

 

ABIB 1068 Usina Vertente Ltda 

Fazenda das Posses - Zona RuralCEP: 15420-000 - Guaraci/SPCaixa Postal: 37 

Fone: (17) 3285-9100 - Fax: (17) 3285-9100  

Escritório de Apoio: Rua Visconde de Inhaúma, 993  

CEP: 14010-100 - Ribeirão Preto/SP  

Fone: (16) 9792-0151  

 

ABIB 1069 Usina Zanin Açúcar e Álcool Ltda 

Fazenda São Joaquim - Zona Rural 

CEP: 14801-970 - Araraquara/SP  

Fone: (16) 3301-4500 - Fax: (16) 3301-4500  

Email: industria@uzanin.com.br 
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Site: www.uzanin.com.br 

 

ABIB 1070 Usina Pureza Indústria e Comércio S/A 

Colônia 4º Distrito – PurezaCEP: 28415-000 - São Fidélis/RJCaixa Postal: 114242 

Fone: (22) 2751-1155 - Fax: (22) 2751-2786  

Escritório de Apoio: Rua dos Andradas, 30 - 3º andar - Centro 

CEP: 28013-000 - Campos dos Goytacazes/RJ  

Email: upic@sfnet.com.br  

 

ABIB 1071 Usina Santa Cruz S/A 

Estrada Campos dos São Fidelis - 1º Sub Distrito - Santa Cruz 

CEP: 28001-970 - Campos dos Goytacazes/RJ 

Caixa Postal: 114202 

Fone: (22) 2101-1200 - Fax: (22) 2101-1221  

Email: santacruz@jpessoa.com.br 

Site: www.jpessoa.com.br  

 

ABIB 1072 Usina Sapucaia S/A 

Estrada Campos/Itaperuna, Km 15 - 3º Sub-Distrito - Guarús 

CEP: 28001-970 - Campos dos Goytacazes/RJ 

Caixa Postal: 114299 

Fone: (22) 2737-8100 - Fax: (22) 2737-8102  

Email: sapucaia@usinasapucaia.com.br  

 

ABIB 1073 Usina Alvorada S/A Açúcar e Álcool 

Rodovia BR 153, Km 03 - Zona Rural 

CEP: 38435-000 - Araporã/MG 

Caixa Postal: 01 e 05 

Fone: (34) 3284-9800 - Fax: (34) 3284-9800  

Email: compras@usinaalvorada.com.br 

 

ABIB 1074 Usina Coruripe Açúcar e Álcool - Filial Campo Florido 

Estrada Cruzeiro do Sul, Km 42 - Faz. Sta. Adelaide 

CEP: 38130-000 - Campo Florido/MG 

Caixa Postal: 003 

Fone: (34) 3322-0000 - Fax: (34) 3322-0170  

Email: campoflorido@usinacoruripe.com.br 

Site: www.usinacoruripe.com.br 

 

ABIB 1075 Usina Zanin Açúcar e Álcool Ltda 

Rua Tenente Reis, 447 - Centro 

CEP: 38140-000 - Prata/MG  

Fone: (34) 3431-5553 - Fax: (34) 3155-5553  

Email: usinadaprata@uzanin.com.br 

 

ABIB 1076 Usina Caeté S/A - Unidade Delta 

Av. José Agostinho Filho, 750 - Centro 

CEP: 38108-000 - Delta/MG Caixa Postal: 274 
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Fone: (34) 3325-1211 - Fax: (34) 3325-1200  

Escritório de Apoio: Av. Menino Marcelo, 99 - Tabuleiro dos Martins CEP: 57083-410 - Maceió/AL  

Fone: (82) 3214-2249 - Fax: (82) 3214-2249  

Email: info@carloslyra.com.br 

Site: www.carloslyra.com.br 

 

 

 

ABIB 1077 Usina Frutal Açúcar e Álcool S/A 

BR. 364, Km 18,37 - Fazenda São Bento da Ressaca 

CEP: 38200-000 - Frutal/MG Caixa Postal: 180 

Fone: (34) 3423-3200 - Fax: (34) 3423-3273  

 

ABIB 1078 Usina Itapagipe - Açúcar e Álcool Ltda 

Fazenda Água Amarela - Zona Rural 

CEP: 38240-000 - Itapagipe/MG 

Caixa Postal: 34 

Fone: (34) 3424-0100 - Fax: (34) 3424-0100  

Email: valter.dias@usmoema.com.br 

 

ABIB 1079 Usina Mendonça Agro Industrial e Comercial Ltda 

Fazenda Ilha Grande - Zona Rural 

CEP: 38195-000 - Conquista/MG 

Caixa Postal: 39 

Fone: (34) 3353-1220 - Fax: (34) 3353-1109  

Email: umaico@terra.com.br 

 

ABIB 1080 Usina Monte Alegre S/A 

Fazenda Monte Alegre - Zona Rural 

CEP: 37115-000 - Monte Belo/MG  

Fone: (35) 3573-2500 - Fax: (35) 3573-2500  

Email: romeulima@umamg.com 

Site: www.umamg.com 

 

ABIB 1081 Usina Açucareira Passos S/A 

Fazenda Soledade - Zona Rural 

CEP: 37900-000 - Passos/MG 

Caixa Postal: 79 

Fone: (35) 3529-1610 - Fax: (35) 3529-1610  

Email: itaiquara@rantac.com.br 

 

ABIB 1082 Usina RG Açúcar e Álcool Ltda 

Fazenda da Glória - Vila Sra. da Glória 

CEP: 39212-000 - Santo Hipólito/MG  

Fone: (38) 3726-2000  

 

ABIB 1083 Usina Santo Angelo Ltda 

Rodovia MG 427, Km 77 - Faz. São Cristovão 



LIVRO BIOMASSA BRIQUETE WOODPELLETS 

 

Page 444 

CEP: 38210-000 - Pirajuba/MG 

Caixa Postal: 04 

Fone: (34) 3426-0000 - Fax: (34) 3426-0015  

Escritório de Apoio: Rua Presidente Vargas, 774  

CEP: 38120-000 - Conceição das Alagoas/MG 

Caixa Postal: 26  

Email: usa@usangelo.com.br 

Site: www.usangelo.com.br 

 

ABIB 1084 União de Minas Agroindustrial Açúcar e Álcool 

Fazenda Bonanza - Zona Rural 

CEP: 38288-000 - União de Minas/MG  

Fone: (34) 3411-9200 - Fax: (34) 3411-9222  

Email: iturama@usinacoruripe.com.br 

Site: www.usinacoruripe.com.br 

 

ABIB 1085 Usina Caeté S/A - Unidade Volta Grande 

Rodovia MG 427, Km 43 - Fazenda Cachoeira 

CEP: 38120-000 - Conceição das Alagoas/MG 

Caixa Postal: 27 

Fone: (34) 3319-6200 - Fax: (34) 3319-6258  

Email: voltagrande@terra.com.br 

Site: www.carloslyra.com.br 

 

ABIB 1086 Usina Paineiras S/A - Paineiras 

CEP: 29342-000 - Itapemirim/ES  

Fone: (28) 3532-9200 - Fax: (28) 3532-9200  

Email: upa@usinapaineiras.com.br 

Site: www.usinapaineiras.com.br  

 

ABIB 1087 Usina Aurora Açúcar e Álcool Ltda 

Rod. MS 276 - Fazenda Aurora do 3 Barras 

CEP: 79770-000 - Anaurilândia/MS  

Fone: (67) 3445-1305 - Fax: (67) 3445-1305  

Escritório de Apoio: Avenida Brasil, 2389 - Vila Industrial 

CEP: 19013-001 - Presidente Prudente/SP  

Email: diretoria@usinaaurora.com.br 

Site: www.usinaaurora.com.br  

 

ABIB 1088 Usina Eldorado Ltda 

Rodovia MS 145, Km 47 - Zona Rural 

CEP: 79130-000 - Rio Brilhante/MS  

Fone: (67) 3446-2800 - Fax: (67) 3446-2805  

Escritório de Apoio: Rua Euclides da Cunha, 1219 - Jardim dos Estados 

CEP: 79020-230 - Campo Grande/MS 

Caixa Postal: 01 

Fone: (67) 3312-8900 - Fax: (67) 3312-8900  

Email: bruno.coutinho@bcoutinho.com.br 
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Site: www.grupoeldorado.com.br  

 

ABIB 1089 Usina Laguna Ltda - Álcool e Açúcar 

Estrada Bataiporã/Taquarussu, Km 22 à esquerda 4 Km  

CEP: 79760-000 - Bataiporã/MS  

Fone: (18) 2104-6600  

Escritório de Apoio: Av. Washington Luiz, 290  

CEP: 19010-090 - Presidente Prudente/SP  

 

ABIB 1090 Usina Passa Tempo S/A 

Rodovia Rio Brilhante/Maracaju, Km 321 - Faz. Passa Tempo 

CEP: 79006-003 - Rio Brilhante/MS 

Caixa Postal: 102 

Fone: (67) 3408-1000 - Fax: (67) 3408-1060  

Escritório de Apoio: Av. Barbosa Lima, 149 - 5º andar - Recife Antigo 

CEP: 50030-330 - Recife/PE  

Fone: (81) 3425-4417 - Fax: (81) 3425-4403  

Email: passatempo@passatempo.ind.br; recrutamento@passatempo.ind.br 

Site: www.tavaresdemelo.com.br  

 

ABIB 1091 Usina Naviraí S/A de Açúcar e Álcool 

Rod. MS 141 (Naviraí/Itaquiraí), Km 07 - Zona Rural 

CEP: 79950-000 - Naviraí/MS 

Caixa Postal: 221 

Fone: (67) 3409-1600 - Fax: (67) 3409-1600  

Email: coopernavi@coopernavi.com.br 

Site: www.coopernavi.com.br  

 

ABIB 1092 Usina Fortaleza Açúcar e Álcool Ltda 

Rodovia GO 210, Km 98 - Zona Rural 

CEP: 75603-000 - Porteirão/GO  

Fone: (64) 3643-1595 - Fax: (64) 3643-1595  

Email: industrial@usinafortaleza.ind.br  

 

ABIB 1093 Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A 

Rod. GO 210 (Mun. Turvelândia), Km 06 - Faz. Campo Alegre 

CEP: 75920-000 - Santa Helena de Goiás/GO 

Caixa Postal: 33 

Fone: (64) 3614-9100 - Fax: (64) 3614-9100  

Escritório de Apoio: Rua Engenheiro Portela, 76 - Centro 

CEP: 75024-100 - Anápolis/GO  

Fone: (62) 310-3000 - Fax: (62) 311-1252  

Email: ushaa@naoum.com.br 

Site: www.naoum.com.br  

 

ABIB 1094 U.S.J. Açúcar e Álcool S/A 

Rod. GO 164, Km 18 - Faz. São Francisco 

CEP: 75860-000 - Quirinópolis/GO 
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Caixa Postal: 200 

Fone: (64) 3615-2211 - Fax: (64) 3615-2211  

Escritório de Apoio: Rua Joaquim Floriano, 72 - Itaim Bibi 

CEP: 04534-000 - São Paulo/SP  

Fone: (11) 3078-0264 - Fax: (11) 3078-6976  

Email: comercial@usj.com.br  

 

 

ABIB 1095 Usina Nova Galia 

Rodovia GO 164, Km 5 - Zona Rural 

CEP: 75980-000 - Paraúna/GO  

Fone: (64) 3645-1432  

Escritório de Apoio: Rua Rosa Guimarães, 15 - Centro 

CEP: 75960-000 - Acreúna/GO  

 

ABIB 1096 Usinas Itamarati S/A 

Fazenda Guanabara - Zona Rural 

CEP: 78370-000 - Nova Olímpia/MT 

Caixa Postal: 60 

Fone: (65) 3311-1100 - Fax: (65) 3311-1131  

Email: dp@uisanet.com.br 

Site: www.usinasitamarati.com.br  

 

ABIB 1097 Usina Jaciara S/A 

Fazenda Vale Formoso - Zona Rural 

CEP: 78820-000 - Jaciara/MTCaixa Postal: 45 

Fone: (66) 3461-7800 - Fax: (66) 3461-7800  

Escritório de Apoio: Rua Engenheiro Portela, 76 - Centro 

CEP: 75024-100 - Anápolis/GO  

Fone: (62) 3310-3000 - Fax: (62) 3310-3030  

Email: thais@naoum.com.br 

Site: www.naoum.com.br  

 

ABIB 1098 Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda 

Rod. BR 364, Km 307 - Fazenda Santa Fé 

CEP: 78820-000 - Jaciara/MTCaixa Postal: 144 

Fone: (66) 3461-1890 - Fax: (66) 3461-1890  

Escritório de Apoio: Rua Engenheiro Portela, 76 - Centro 

CEP: 75024-100 - Anápolis/GO  

Fone: (62) 3310-3000 - Fax: (62) 3310-3030  

Email: cpd@naoum.com.br 

Site: www.naoum.com.br  

 

ABIB 1099 USIMAT Destilaria de Álcool Ltda 

Fazenda Crioula - Alto Jurena CEP: 78307-000 - Campos de Júlio/MT  

Fone: (65) 3387-1425 - Fax: (65) 3387-1425  

Email: sipal.industria@terra.com.br  
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ABIB 1100 Usina Manoel Costa Filho Ltda 

Rod. CE 96, Km 42 - Zona Rural 

CEP: 63180-000 - Barbalha/CE  

Fone: (88) 3532-1038 - Fax: (88) 3532-1038  

Escritório de Apoio: Rua Dr. José Maria, 453 - Rosarinho 

CEP: 52041-000 - Recife/PE  

Fone: (81) 241-8799 - Fax: (81) 241-8332  

Email: u.costafilho@ig.com.br  

 

ABIB 1101 Usina Estivas S/A 

BR 101 Norte, Km 60 - Vila Estivas 

CEP: 59170-000 - Arês/RN  Fone: (84) 3211-4710 - Fax: (84) 3211-0011  

Escritório de Apoio: Av. Barbosa Lima, 149 - 5º andar - Conj. 508 - Recife Antigo 

CEP: 50030-330 - Recife/PE  Fone: (81) 3425-4400  

Email: rhuesa@tavaresdemelo.com.br 

Site: www.tavaresdemelo.com.br  

 

ABIB 1102 Usina Monte Alegre S/A 

Fazenda Monte Alegre - Zona Rural CEP: 58290-000 - Mamanguape/PB  

Fone: (83) 3292-2720 - Fax: (83) 3292-3650  

Escritório de Apoio: Estr. do Contorno, 2550 - Rod. BR 230, Km 25 - Cristo Redentor 

CEP: 58071-680 - João Pessoa/PB  Fone: (83) 3231-1940 - Fax: (83) 3231-2636  

Email: alegre@gso.com.br 

Site: www.acucaralegre.com.br  

 

ABIB 1103 Una Açúcar e Energia Ltda 

Fazenda Nascença do Una - Zona Rural 

CEP: 58340-000 - Sapé/PB  

Fone: (83) 3502-1071 - Fax: (83) 3502-1071  

Escritório de Apoio: Av. Senador Dantas Barreto, 507 - 10º andar - Santo Antonio 

CEP: 50010-360 - Recife/PE  

Fone: (81) 2125-3900 - Fax: (81) 2125-3909  

Email: usasape@terra.com.br  

 

ABIB 1104 Usina Bom Jesus S/A 

Rod. BR 101 Sul, Km 296,5 - Zona RuralCEP: 54500-000 - Cabo de Santo Agostinho/PE  

Fone: (81) 2129-0505 - Fax: (81) 2129-0510  

Email: industrial@usinabomjesus.com.br 

 

ABIB 1105 Usina Cruangi S/A 

Rod. BR 408, Km 32 - Zona Rural 

CEP: 55870-000 - Timbaúba/PECaixa Postal: 26 

Fone: (81) 3603-5077 - Fax: (81) 3603-5060  

Escritório de Apoio: Rua Real da Torre, 1.509 - Torre 

CEP: 50710-000 - Recife/PE  

Fone: (81) 3445-3200 - Fax: (81) 3445-3131  

Email: cpdfab@usinacruangi.com.br 
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ABIB 1106 Usina Ipojuca S/A 

Engenho Conceição Velha - Zona Rural 

CEP: 55900-000 - Ipojuca/PE  

Fone: (81) 3551-1200 - Fax: (81) 3551-1266  

Escritório de Apoio: Avenida Conselheiro Aguiar, 1472 - sala 213 - Boa Viagem 

CEP: 51111-010 - Recife/PE  

Fone: (81) 3465-5134 - Fax: (81) 3465-7458  

Email: ipojuca@usinaipojuca.com.br 

 

ABIB 1107 Usivale Indústria e Comércio Ltda 

Engenho Laranjeiras - Zona Rural 

CEP: 55850-000 - Vicência/PE  

Fone: (81) 3641-1144 - Fax: (81) 3641-1144  

Escritório de Apoio: Av. Marquês de Olinda, 85 - 1º andar - Bairro do Recife 

CEP: 50030-000 - Recife/PE  

Fone: (81) 3224-0506 - Fax: (81) 3224-0506  

Email: usivale.industria@terra.com.br 

 

ABIB 1108 Usina Maravilhas S/A 

Rod. BR 101 Norte, Km 4,3 - Distrito Industrial 

CEP: 55900-000 - Goiana/PE  Fone: (81) 3626-0366 - Fax: (81) 3626-0815  

Escritório de Apoio: Rua Real Torre, 1.509 - Torre 

CEP: 50710-000 - Recife/PE  

Fone: (81) 3445-3200  

Email: maravi@elogica.com.br 

 

ABIB 1109 Usina Central Olho D´Água S/A 

Rod. PE 82, Km 14 - Zona Rural 

CEP: 55930-000 - Camutanga/PE  

Fone: (81) 3631-0325 - Fax: (81) 3631-0325  

Escritório de Apoio: Estrada dos Remédios, 1.700 - Ilha do Retiro 

CEP: 50750-000 - Recife/PE  

Fone: (81) 3445-5000 - Fax: (81) 3445-2335  

Email: diretoria@grupoolhodagua.com.br; vendas@usinaolhodagua.com.br 

 

ABIB 1110 Usina Petribú S/A 

Rod. PE 53, Km 05 - Engenho Petribú 

CEP: 55830-000 - Lagoa do Itaenga/PE 

Caixa Postal: 116 

Fone: (81) 3622-0311 - Fax: (81) 3622-0166  

Escritório de Apoio: Avenida Caxangá, 4515 - Várzea 

CEP: 50740-000 - Recife/PE  

Fone: (81) 3271-2722 - Fax: (81) 3271-4489  

Email: usinapetribu@petribu.com.br 

Site: www.petribu.com.br 

 

ABIB 1111 Usina Pumaty S/A 

BR 101 Sul, Km 110 - Parque Industrial 
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CEP: 55535-000 - Joaquim Nabuco/PE  

Fone: (81) 3682-1111 - Fax: (81) 3682-1110  

Escritório de Apoio: Rua Padre Carapuceiro, 733 - 2º andar - Boa Viagem 

CEP: 51020-280 - Recife/PE  

Fone: (81) 3466-1001 - Fax: (81) 3465-1903  

Email: pumaty@pumaty.com.br 

Site: www.pumaty.com.br 

 

ABIB 1112 Usina Salgado S/A 

Engenho Salgado - Vila Nossa Senhora do Ó 

CEP: 55592-000 - Ipojuca/PE 

Caixa Postal: 31 

Fone: (81) 3527-9400 - Fax: (81) 3527-9410  

Email: usinasalgado@usinasalgado.com.br 

Site: www.usinasalgado.com.br 

 

ABIB 1113 Usina São José S/A 

Rodovia Estadual PE 41, Km 10,7 - Três Ladeiras 

CEP: 53600-000 - Igarassu/PE Caixa Postal: 68 

Fone: (81) 2125-0505 - Fax: (81) 2125-0507  

Email: usj@usinasaojose.com.br 

 

ABIB 1114 Usina Trapiche S/A 

Rod. PE 60 - Engenho Rosário - Zona Rural 

CEP: 55580-000 - Sirinhaém/PE  Fone: (81) 3577-1194 - Fax: (81) 3577-1174  

Escritório de Apoio: Av. Visconde de Suassuna, 393 - 1º andar - Boa Vista 

CEP: 50050-540 - Recife/PE  Fone: (81) 3421-3333 - Fax: (81) 3421-2187  

Email: trapiche@usinaserragrande.com.br 

 

ABIB 1115 Una Açúcar e Energia Ltda 

Parque Industrial Santo André do Rio Una - Vila Saué 

CEP: 55578-000 - Tamandaré/PE  

Fone: (81) 3912-2066 - Fax: (81) 3912-2066  

Escritório de Apoio: Av. Dantas Barreto, 507 - 10º andar - Sala 402 - Santo Inácio 

CEP: 50010-360 - Recife/PE  

Fone: (81) 3424-3900 - Fax: (81) 3424-3900  

Email: unape@terra.com.br 

 

ABIB 1116 Una Álcool Export Ltda 

Rod. PE 125, Km 05 - Engenho Catolé 

CEP: 55405-000 - Maraial/PE  

Fone: (81) 3683-1006 - Fax: (81) 3683-1006  

Escritório de Apoio: Av. Dantas Barreto, 507 - 4º andar - Sala 415 - Santo Antonio 

CEP: 50010-360 - Recife/PE  

Fone: (81) 2125-3900 - Fax: (81) 2125-3909  

Email: grupouna@grupouna.com.br; sl@hotlink.com.br 

 

ABIB 1117 Usina União e Indústria S/A 
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Engenho Bonfim - Zona Rural 

CEP: 55510-000 - Primavera/PE  

Fone: (81) 3562-1106 - Fax: (81) 3562-1115  

Escritório de Apoio: Rua Tabira, 275 - Boa Vista 

CEP: 50503-330 - Recife/PE  

Fone: (81) 3421-3733 - Fax: (81) 3421-3481  

Email: diretoria@uui.com.br 

Site: www.uui.com.br 

 

ABIB 1118 Usina Caeté S/A - Unidade Cachoeira 

Fazenda Cachoeira do Mirim - Floriano Peixoto 

CEP: 57030-000 - Maceió/AL  

Fone: (82) 3217-5204 - Fax: (82) 3217-5204  

Escritório de Apoio: Av. Menino Marcelo, 99 - Tabuleiro dos Martins 

CEP: 57083-410 - Maceió/AL  

Fone: (82) 3214-2222 - Fax: (82) 3324-2281  

Email: info@carloslyra.com.br; suprimentos@carloslyra.com.br 

Site: www.carloslyra.com.br 

 

ABIB 1119 Usina Santa Clotilde S/A 

Fazenda Pau Amarelo - Zona Rural 

CEP: 57100-000 - Rio Largo/AL Caixa Postal: 197 

Fone: (82) 3249-2400 - Fax: (82) 3249-2414  

Email: santaclotilde@uol.com.br 

 

ABIB 1120 Usinas Reunidas Seresta S/A 

Rod. BR 101, Km 104 - Fazenda São Matheus 

CEP: 57265-000 - Teotônio Vilela/AL Caixa Postal: 05 

Fone: (82) 3543-1161 - Fax: (82) 3543-1114  

Email: seresta@usinaseresta.com.br 

 

ABIB 1121 Usina Serra Grande S/A 

Praça Coronel Carlos Lyra - Serra Grande 

CEP: 57865-000 - São José da Laje/AL  

Fone: (82) 3285-6010 - Fax: (82) 3285-1122  

Escritório de Apoio: Praça dos Palmares, 36-Ed. Delmiro Gouveia-11º andar - Sala 1107 - Centro 

CEP: 57000-000 - Maceió/AL  

Fone: (82) 3221-3823 - Fax: (82) 3221-3514  

Email: usgasa@brhs.com.br 

 

ABIB 1122 Usina Cansanção de Sinimbu S/A 

Povoado Sinimbu - Zona Rural 

CEP: 57240-000 - Jequiá da Praia/AL 

Caixa Postal: 11 

Fone: (82) 3271-9000 - Fax: (82) 3271-9001  

Escritório de Apoio: Rua Barão de Jaraguá, 451 - Jaraguá 

CEP: 57000-000 - Maceió/AL  

Fone: (82) 326-4022 - Fax: (82) 326-1528  
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Email: sinimbu@usinasinimbu.com.br 

Site: www.usinasinimbu.com.br 

 

ABIB 1123 Usina Taquara Ltda 

Rod. BR 101, Km 109 - Fazenda Mônica 

CEP: 57975-000 - Colônia Leopoldina/AL  

Fone: (82) 3255-1202 - Fax: (82) 3255-1203  

Email: taquaraacucar@ig.com.br 

 

ABIB 1124 Usina São José do Pinheiro Ltda 

Povoado Pinheiro - Zona Rural 

CEP: 49170-000 - Laranjeiras/SE  

Fone: (79) 3281-1414 - Fax: (79) 3281-1347  

Email: contabil@usjp.com.br; usjp@infonet.com.br  

 

ABIB 1125 Usina Santa Maria Ltda 

Rod. BA 290, Km 43 - Fazenda Lagoa do Vinho 

CEP: 45960-000 - Medeiros Neto/BA  

Fone: (73) 3292-4600 - Fax: (73) 3292-4600  

Escritório de Apoio: Av. das Américas, 700 - Bloco 3 - Salas 305/306 - Barrra da Tijuca 

CEP: 22640-100 - Rio de Janeiro/RJ  

Fone: (21) 2132-7799 - Fax: (21) 2132-7789  

Email: usinasantamaria@yahoo.com.br  

 

ABIB 1126 União Industrial Açucareira Ltda 

Rod. BR 324 (Salvador/Feira de Santana), Km 555 - Mata da Aliança 

CEP: 44230-000 - Amélia Rodrigues/BA  

Fone: (75) 3625-6000 - Fax: (75) 3625-6774  

Escritório de Apoio: Rua Torquato Bahia, 03 - Ed. Quirino José Gomes - 4º Andar - Comércio 

CEP: 40015-110 - Salvador/BA  

Fone: (71) 3319-8597 - Fax: (71) 3326-0157  

Email: novalianca@uol.com.br 

 

 

ABIB 1127 Vallourec Tubos Brasil Ltda 

R. Honduras, 78 35790-000 - Curvelo - MG 

Fone: (38) 3729-6050 

Site: www.vmtubes.com.br 

 

ABIB 1128 Versatil Reis Briquete Ltda 

R. Rosa de Moraes, 233 - Água Funda - São Paulo - SP 

Fone: (11) 5058-8229 / 5073-2434 

Site: www.versatilreis.com.br 

 

ABIB 1129 Vetorial Energética Ltda 

R. Alberto Néder, N° 328, 8° Andar - Centro 

79020-336 - Campo Grande - MS 

Fone: (67) 3389-0700 
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Site: www.vetorial.ind.br 

 

ABIB 1130 Viveiro Muda Brasil Ltda 

Av. José Sandrin km-7, (sentido do IPMET – UNESP) 

17012-500 - Bauru - SP 

Fone: (14) 3223-3273 

Site: www.viveiromudabrasil.com.br 

 

ABIB 1131 Vulcão Briquetes Ltda 

R. Projetada A -1 N 545 

84280-000 - Curiúva - PR 

Fone: (43) 3545-1582 

Site: www.vulcaobriquetes.com.br 

 

ABIB 1132 V.W. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

Rod. BR 158 - Km 505 - São Cristóvão 

85550-000 - Coronel Vivida - PR 

Fone: 55 (46) 3232-2194 Fax: 55 (46) 3232-2194 Site: www.vwmadeiras.com.br 

 

ABIB 1134 Vicari Indústria e Comércio de Madeiras Ltda 

R. Dr. Plinio Gonçalves Marques, 470 

81880-300 - Curitiba - PR 

Fone: 55 (41) 3349-2525 Fax: 55 (41) 3349-8115 

 

ABIB 1135 W Castro - Comércio de Carvão, Cavaco Lenha e Serviços Florestais 

R. Teófilo Otoni, s/n° 45928-000 - Posto da Mata - BA 

Fone: (73) 3209-3708 

Site: www.wcastro.com.br 

 

ABIB 1136 Wood Tradeland do Brasil Ltda 

Estr. Principal das Pombas, 4990 - Pombas 

83560-000 - Itaperuçu - PR 

Fone: (41) 9921-2446 

Site: www.woodtradeland.com/empresa.php 

 

ABIB 1137 Agro Castanheira Biomassa Ltda 

Endereço: R Coronel Xavier de Toledo 105 - 12 cj D 

Bairro: Centro 

CEP: 01048-901 

Cidade: SAO PAULO - SP 

(11) 3258-4765 

 

ABIB 1138 Angelino oliveira Lenha Ltda  

R Coronel Vidal Ramos 1111 s 6 

Bairro: Centro 

CEP: 89520-000 

Cidade: CURITIBANOS - SC 

(49) 3241-3347 
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 ABIB 1139 Betinardi Lenha e Biomassa Ltda   

Estr da Ribeira 503 km 23 

Bairro: Vl Guarani 

CEP: 83408-000 

Cidade: COLOMBO - PR  

(41) 3666-3270 

 

 ABIB 1140 Big Lenhão Ltda   

R General Osório 2507  

Bairro: Augusta 

CEP: 96508-081 

Cidade: CACHOEIRA DO SUL - RS 

(51) 3722-5492 

 

 ABIB 1141 Brisa Forte Florestal e Biomassa Ltda   

R Ponta Grossa 385  

Bairro: Ns Perpétuo Socorro 

CEP: 84265-230 

Cidade: TELEMACO BORBA - PR 

(42) 3273-7184 

 

 ABIB 1142 Carlos Frazão Ltda   

R B 135  

Bairro: Prq Residencial Onofre Ortis 

CEP: 18950-000 Cidade: IPAUSSU - SP 

(14) 3344-1481 

 

ABIB 1143 Castro e Castro Biomassa Ltda   

R Ana Siqueira 

Bairro: Alvorada 

CEP: 29117-310 

Cidade: VILA VELHA - ES 

(27) 3369-2805 

 

 ABIB 1144 Cavacos Araldi Ltda   

Rod Ivo Silveira km 3 

Bairro: Bateas 

CEP: 88355-200 

Cidade: BRUSQUE - SC 

(47) 3350-1900 

 

 ABIB 1145 Cavacos Rescarolli Ltda   

Rod Ivo Silveira 

Bairro: Bateas 

CEP: 88355-200 

Cidade: BRUSQUE - SC 

(47) 3350-1924 
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ABIB 1146 Comércio de Carvão Biomassa e lenha Ltda  

Av Fernando Osório 905  

Bairro: Centro 

CEP: 96055-005 

Cidade: PELOTAS - RS 

(53) 3223-0524 

 

 ABIB 1147 Comércio de Madeiras JB Ltda   

Av Emílio Bosco 735  

Bairro: Jd Morumbi 

CEP: 13180-000 

Cidade: NOVA VENEZA - SP 

(19) 3854-4711 

 

ABIB 1148 Com de Madeiras e Biomassa Gomes Rocha Ltda   

Rod Raposo Tavares 150 km 46,5 

Bairro: Jd Esther 

CEP: 18131-220 

Cidade: SAO ROQUE - SP 

(11) 4714-0501 

 

 ABIB 1149 Compre Bem Lenhas Ltda   

AVENIDA CASTELO BRANCO 584  

Bairro: CENTRO SUL 

CEP: 78110-000 

Cidade: VARZEA GRANDE - MT 

(65) 3682-5696 

 

ABIB 1150 Cremac Lenha e Biomassa Ltda   

R Doutor Luís Barreto 349  

Bairro: Bela Vista 

CEP: 01328-020 

Cidade: SAO PAULO - SP 

(11) 3253-5197 

 

 ABIB 1151 Depósito de Lenha Chaves Ltda   

R Leôncio Lopes Cortiano 1143  

Bairro: Xaxim 

CEP: 81830-140 

Cidade: CURITIBA - PR 

(41) 3275-8004 

 

 ABIB 1152 Disk Lenha e Biomassa Eucalipto Ltda   

Av Doutor Altino Arantes 1097  

Bairro: Vl Clementino 

CEP: 04042-034 

Cidade: SAO PAULO - SP 
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(11) 5594-4290 

 

 ABIB 1153 Distribuidora de Lenha e Biomassa Matão Ltda   

Col Amazonas 710  

Bairro: Centro 

CEP: 84600-000 

Cidade: UNIAO DA VITORIA - PR 

(42) 3524-4337 

 

 ABIB 1154 Ecofire Briquete e Biomassa Ltda   

R Bernardo Gonçalves Kuster 1126  

Bairro: São Miguel 

CEP: 88525-060 

Cidade: LAGES - SC 

(49) 3223-8620 

 

 ABIB 1155 Embriq Empresa Brasileira de Briquetes Ltda   

Av Getúlio Dorneles Vargas 3101  

Bairro: Jd Califórnia 

CEP: 12305-010 

Cidade: JACAREI - SP 

(12) 3958-3351 

 

 ABIB 1156 Escoramentos Forte Lenha Ltda   

R São Tomé 519  

Bairro: Jd Américas 

CEP: 81540-320 

Cidade: CURITIBA - PR 

(41) 3668-2139 

 

ABIB 1157 Fazenda São Venâncio Biomassa Ltda   

Estr Itupeva-Caxambu 42  

Bairro: Caxambú 

CEP: 13295-000 

Cidade: ITUPEVA - SP 

(11) 4591-1133 

 

 ABIB 1158 Irmão Ciarnoski Ltda   

R VEREADOR LUIZ DORINI 39 fr 

Bairro: Vl Chiruca 

CEP: 89613-000 

Cidade: ERVAL VELHO - SC 

(49) 3542-1195 

 

 ABIB 1159 J e Moro lenha e biomassa ltda   

Rod SP-360 km 121,5 

Bairro: Bro Rosas 

CEP: 13900-001 
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Cidade: AMPARO - SP 

(19) 3807-5796 

 

 ABIB 1160 Jailson Ederli Biomassa Ltda  

Est Pinhal cp 17 

Bairro: Zn RuralCEP: 95870-000 

Cidade: BOM RETIRO DO SUL - RS 

(51) 3501-5173 

 

ABIB 1161 J C Comércio de lenha e biomassa ltda   

R Agenor Diamantino 67 qd 17 lt 4 

Bairro: Prq Bandeirante 

CEP: 75905-670 

Cidade: RIO VERDE - GO 

(64) 3613-3941 

 

ABIB 1162 José Moreira Junior Lenha Ltda  

R Izaura Cunha lt 6 

Bairro: St Morada Sol 

CEP: 75908-770 

Cidade: RIO VERDE - GO 

(64) 3623-2321 

 

 ABIB 1163 Julberto Alencar Oliveira   

R Padre Nicolau 371  

Bairro: Centro 

CEP: 12960-000 

Cidade: NAZARE PAULISTA - SP 

(11) 4597-1743 

 

ABIB 1164 Lenha Ecológica Silva Ltda   

Av Brasil 1225 s 5 

Bairro: Zn 03 

CEP: 87050-000 

Cidade: MARINGA - PR 

(44) 3029-9676 

 

 ABIB 1165 Lenha Paulista Ltda   

R Mendes Nunes 383  

Bairro: Vl Campestre 

CEP: 04330-110 

Cidade: SAO PAULO - SP 

(11) 3867-8580 

 

ABIB 1166 Lenhadora Su-Joo Ltda   

R Egídio Thomé 4599  

Bairro: Jd Alvorada 

CEP: 79610-090 
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Cidade: TRES LAGOAS - MS 

(67) 3521-5009 

 

 ABIB 1167 Lenheira Alvorada Ltda   

R Medianeira 394  

Bairro: MedianeiraCEP: 95600-000 

Cidade: TAQUARA - RS 

(51) 3541-4085 

 

 ABIB 1168 Lenheira Madesul Ltda   

Av Visconde Ribeiro de Magalhães 17  

Bairro: Pedras Brancas 

CEP: 96418-050 

Cidade: BAGE - RS 

(53) 3241-6530 

 

 ABIB 1169 Lenheiro Apache Ltda   

Av Doutor Emílio Lang Júnior 570  

Bairro: Rec Feliz 

CEP: 12460-000 

Cidade: CAMPOS DO JORDAO - SP 

(12) 3663-2834 

 

 ABIB 1170 Luiz Carlos Lenha   

Estr Amp 192 cp 179 

Bairro: Bro Duas Pontes 

CEP: 13900-001 

Cidade: AMPARO - SP 

(19) 3839-2192 

 

ABIB 1171 Morais e Noval Ltda  

R Henrique Borgmann 1162  

Bairro: Centro 

CEP: 99920-000 

Cidade: EREBANGO - RS  

(54) 3339-1156 

 

ABIB 1172 Mortari & Cia Ltda  

R Valdomiro Campos 430  

Bairro: Urlandia 

CEP: 97070-710 

Cidade: SANTA MARIA - RS 

(55) 3211-1645 

 

ABIB 1173 Quattoram Ind. Com. Madeira Ltda   

Rod SC-486 8001  

CEP: 88370-000 

Cidade: BOTUVERA - SC 
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(47) 3351-3888 

 

ABIB 1174 Ricardo Alves Santos  

R Margaridas 83  

Bairro: Jd Imperial 

CEP: 78550-000 

Cidade: SINOP - MT 

(66) 3532-4029 

 

 ABIB 1175 Santa Alice Reflorestamento Ltda   

R Riachuelo 42 s 605 

Bairro: Centro CEP: 20230-014 

Cidade: RIO DE JANEIRO - RJ 

(21) 2531-8883 

 

 ABIB 1176 Serraria Itaqui Ltda   

R Doutor Barcelos 674  

Bairro: Tristeza CEP: 91910-251 

Cidade: PORTO ALEGRE - RS 

(51) 3268-6001 

 

 ABIB 1177 Tinal Negócios Ambientais Ltda   

R Paulina Wagner 259  

Bairro: Testo Salto CEP: 89070-740 

Cidade: BLUMENAU - SC 

(47) 3334-5000 

 

ABIB 1178 Transportadora de Madeira MAO Ltda   

R Angatuba 30  

Bairro: Polvilho CEP: 07750-000 

Cidade: CAJAMAR - SP 

(11) 4448-1285 

 

ABIB 1179 Vacco Fernandes Com. Lenha Ltda   

R Eugênio Roncon 295  

Bairro: Santana 

CEP: 09406-190 

Cidade: RIBEIRAO PIRES - SP 
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Age Tecnologias - Meio Ambiente, Saneamento e Ambiência Ltda. 

Rua Heriberto Hülse, 3100 - Galpão Industrial 

Jd. Santiago - São José / SC 

CEP: 88.113-000 

E-mail: atendimento@agetec.com.br 

Site: www.agetec.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Flotador, Meio Ambiente, Biodigestores, Compostagem, Tratamento 

de dejeto, Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, Consultoria Florestal e 

Ambiental, Engenharia Florestal e Ambiental, Processadora de biomassa e energia renovavel, 

Reciclagem Ambiental, Processamento de Energia, Usina de produção de energia e residuos 

naturais, Tratamento de Efluentes 

 

Ahitech Automação e Controle  

Ronaldo Bento Vieira 

Rua Expedicionário Solano, 1573 

Centro - Sertãozinho / SP 

CEP: 14.160-740 

E-mail: ahitech@ahitech.com.br 

Site: www.ahitech.com.br 

Automaçao, Equipamentos para Biomassa, Caldeira, Sopradores, Instrumentos de Medição, 

Prestador de Serviços, Manutenção de Equipamentos. Sistemas, Válvula de Controle, Válvula de 

Segurança, Sensor Capacitivo, Fontes, Conversores, Transmissores, Assistencia Técnica, 

Treinamentos, Montagem Industrial, Elétrica, Automação, Instrumentação 

 

Aliafer Ind. de Ferramentas Ltda. 

Rua Antonio Carlos Thiesen, 134 - Galpão 

Independencia - Pouso Redondo / SC 

CEP: 89.172-000 

E-mail: aliafer@aliafer.com.br 

Site: www.aliafer.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Ferramentas para Poda Florestal, Afiadores, Corrente para 

Motosserra, Facas e Lâminas, Motosserra, Serrote, Torno, Insumos para produção Biocombustíveis, 

Materia Prima Florestal 

 

Alphapneus 

Endereço: Via Anhanguera Km320 + 91,30metros - Ribeirão Preto (SP) - Brasil - CEP: 14070-730 

Telefone: +55 (16) 3622-7300 

Contato: Ayres Pucinelli 

E-mail: alphapneus@alphapneus.com.br 

Website: www.alphapneus.com.br 

Fabricante e recapadora de pneus para os segmentos: agrícola, florestal, industrial, OTR 

(mineração, terraplanagem e manutenção de rodovias) e portuário. 

Produtos e Serviços: Pneus, rodas, ferramentas e equipamentos. 
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Amparo Correias Ltda. Epp 

Rod. João Beira km 44,5, s/n - CP 110 

Figeuria - Amparo / SP 

CEP: 13.900-000 

E-mail: ricardofurlam@amparocorreias.com.br 

Site: www.amparocorreias.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Elevador de Caneca 

 

Ampla Indústria Metalúrgica Ltda. 

Rua Alexandre Bramatti, 673 Centro - Getúlio Vargas / RS 

CEP: 99.900-000 

E-mail: eduardo@ampla.ind.br 

Site: www.ampla.ind.br 

Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Automaçao, Equipamentos para Biomassa, 

Aquecedores, Elevador de Caneca, Enfardadeiras, Moega, Peças e componentes, Redler, Roscas 

Extratoras, Sopradores, Transportador de caneca, Transportador de correia, Prestador de Serviços, 

Instalações de Plantas de Fábricas, Processamento de Energia, Reaproveitamento de soja, bagaço 

de cana, mamona, Usina de produção de energia e residuos naturais, Produto Final de produção 

biomassa, Biocombustível, Tratamento de Efluentes, Ventilação, Exaustores centrífugos 

 

Amyris Brasil Ltda. 

Rua James Clerck Maxwell, 315 

Techno Park - Campinas / SP 

CEP: 13.069-380 

E-mail: info@amyris.com 

Site: www.amyris.com.br 

Produto Final de produção biomassa, Biocombustível 

 

Andritz Feed &biofuel Brasil Ltda. 

Av. Vicente Machado, 589 Batel - Curitiba / PR 

E-mail: andritz-fb@andritz.com 

Site: www.andritz.com 

Fábricas de Ração, Desativadoras de soja, Extrusoras úmidas, Misturadores Horizontais, 

Misturadores Verticais, Moinhos de Martelo, Moinhos de Rolo, Peletizadoras, Peneira Estática, 

Peneiras Planas, Peneiras Rotativas, Resfriadores, Trituradores, Projetos e Construção, Fábrica de 

RaçãoFábricas de ração, Desativadoras de soja, Extrusoras úmidas, Misturadores horizontais, 

Misturadores verticais, Moinhos de martelo, Moinhos de rolo, Peletizadoras, Peneira estática, 

Peneiras planas, Peneiras rotativas, Resfriadores, Trituradores, Projetos e construção, Fábrica de 

raçãoEquipamentos para Biomassa, Extrusora de carvão, Extrusora de residuos natural, Moinhos 

de martelo, Peletizadora de briquete, Trituradores de residuos naturais 

 

ArborGen Tecnologia Florestal Ltda. 

Endereço: R. Dr. Emílio Ribas, 174 - salas 81 e 82 - Campinas (SP) - Brasil - CEP: 13025-140 

Telefone: +55 (19) 3253-3800 Contato: Isabela Vitta Gonçalves 

E-mail: ifvitta@arborgen.com 

Website: www.arborgen.com.br 

Multinacional de genética e biotecnologia florestal. 
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Produtos e Serviços: Desenvolvimento de pesquisas biotecnológicas na área florestal, e produção e 

comercialização de mudas de eucalipto e pinus geneticamente melhorados. 

 

Argus Prod. e Sistemas contra Incêndio 

Endereço: R. Mafalda Maria Imperato Pinhata, 56 - Vinhedo (SP) - Brasil - CEP: 13280-000 

Telefone: +55 (19) 3826-1129 

Contato: Miriam Assunção 

E-mail: miriam.assuncao@argus-engenharia.com.br 

Website: www.argus-engenharia.com.br 

Empresa especializada em projetar, instalar e fornecer produtos, equipamentos e sistemas contra 

incêndio para instalaçõesVindustriais e comerciais, máquinas e veículos off-road nos segmentos 

florestal, sucro-alcooleiro e mineração. 

 

Arador Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. 

Endereço: R. Santo André, 530 - Jaboticabal (SP) - Brasil - CEP: 14890-000 

Telefone: +55 (16) 3202-1760 

Contato: Francisco José de Queiroz Orlanda 

E-mail: fjqorlanda@yahoo.com.br 

Website: www.arador.com.br 

Empresa especializada em projetos e construção de equipamentos para mecanização da 

silvicultura. 

Produtos e Serviços: Plantadora mecanizada de mudas, preparadores de solo (subsoladores), 

equipamento para irrigação mecanizada de mudaspós-plantio, adubadeiras para fertilização  pós-

plantio, distribuidor de resíduos com qualquer densidade, aplicador mecanizado de iscas 

formicidas, roçadeiras florestais, distribuidor florestal para calcareos e adubos. Projeta e constrói 

equipamentos para outras aplicações florestais. 

 

Arauterm Equip. Termometalúrgicos Ltda. 

Av. Frederico Ritter, 3150 Cachoeirinha / RS CEP: 94930-000 

E-mail: marketing@arauterm.com.br 

Site: www.arauterm.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Caldeira 

 

Areva Renewables 

Av. Consul Vilares Fragoso, 291 

Bongi - Recife / PE 

CEP: 50760-540 

Telefone: (81) 2122-23 . . 

E-mail: comunicacao@areva.com 

Site: www.areva.com 

Processamento de Energia, Usina de produção de energia e residuos naturais 

 

Arvus Tecnologia SA 

R. Cel. Luiz Caldeira, 67 - Florianópolis (SC) - Brasil - CEP: 88034-110 

Telefone: +55 (48) 4009-2704 

Contato: Gustavo 

E-mail: comercial@arvus.com.br 

Website: www.arvus.com.br 
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Empresa nacional fabricante de equipamentos para agricultura e silvicultura de precisão. 

Produtos e Serviços: Arvus possui equipamentos para controle de insumos sólidos, medição de 

profundidade de subsolagem, controle de insumos líquidos, monitoramento de máquinas, gestão 

de ativos e uma exclusiva plataforma web para gerenciamento de operações mecanizadas. 

Ativa Locação 

Endereço: R. Domingues Garcia, 42 - sala 104 - Sumaré (SP) - Brasil - CEP: 13481-900 

Telefone: +55 (19) 3444-6753 

Website: www.ativalocacao.com.br 

Empresa especializada na locação de toaletes portáteis e containers (módulos habitáveis). 

Produtos e Serviços: O Grupo Ativa oferece soluções em toaletes portáteis e containers para as 

mais diversas aplicações. 

 

A-Tech 

Alameda Mercúrio, 318 - Indaiatuba (SP) - Brasil - CEP: 13347-662 

Telefone: +55 (19) 3935-4744 Contato: Paula Cristina Machado 

E-mail: atech@atechsi.com.br 

Website: www.atechsi.com.br 

Representante comercial para produtos destinados a área de transporte e colheita de madeira. 

Produtos e Serviços: Comercialização de garras de carregamento, garras traçadoras, fueiros para 

transporte de madeira, balanças para carregamento de madeira e outros materiais; serviços de 

instalação e manutenção nos equipamentos. 

 

Atmosfera 

Endereço: R. Antonieta Piva Barranqueiros, s/n - Jundiaí (SP) - Brasil - CEP: 13212-000 

Telefone: +55 (11) 4588-5000 

Website: www.atmosfera.com.br 

Oferece soluções inteligentes de locação, higienização e gestão de têxteis. 

 

Auxter Soluções em Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Endereço: Av. Marginal Direita do Tietê, 2200 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 05118-100 

Telefone: +55 (11) 3623-4545 Website: www.auxter.com.br 

Concessionária das marcas JCB, Mitsubishi e Ixon. 

Produtos e Serviços: Da JCB, pá carregadeira, mini escavadeira, empilhadeira, carregadeira 

compacta, escavadeira, retroescavadeira, rolo compactador, manip. Telescópico. Da Mitsubishi, 

transpaleteiras, rebocador, stackers, empilhadeiras e selecionadoras de pedidos. Da Ixon, centrais 

de concreto. 

 

ATX do Brasil 

Endereço: Av. Thomaz Alberto Whately, 3300 - Ribeirão Preto (SP) - Brasil - CEP: 14075-380 

Telefone: +55 (16) 3505-3200 E-mail: vendas@atxdobrasil.com.br 

Website: www.atxdobrasil.com.br 

Fabricante de pneus. 

Produtos e Serviços: Pneus para linha agrícola, florestal, canavieira, OTR e industrial; rodas e 

câmaras. 

 

Aviremot Desenvolvimento de Hardware / Software  

Artur Tsuguiyoshi Hara me 

R. Manoel Eufrásio, 650 - B-4 A-12 Juveve - Curitiba / PR CEP: 80.540-010 
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E-mail: arturhara@hotmail.com 

Site: www.aviremot.com 

Automaçao, Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Equip. controle e combate a incêndios 

florestais, Grupo Gerador e Motores, Instrumentos de Medição, Medidor de Umidade Ambiental, 

Prestador de Serviços, Instalações de Plantas de Fábricas, Investimentos financeiros, Manutenção 

de Equipamentos, Tratamento de Efluentes 

 

AWK - Indústria de Máquinas 

Endereço: Rod. SC 426 km 09 - Agrolândia (SC) - Brasil - CEP: 88420-000 

Telefone: +55 (47) 3534-4403 

Contato: Alexandre, Klaus e Rafael 

E-mail: comercial@awk.ind.br 

Website: www.awk.ind.br 

Especializada em projetos de máquinas automatizadas, movimentação interna do setor madeireiro 

e projetos especiais. 

Produtos e Serviços: Equipamentos para movimentação interna do setor madeireiro, projetos 

especiais de máquinas automatizadas, estruturas metálicas, terceirização e montagens. 

 

Balanças Navarro 

Endereço: R. Doze de Setembro, 700 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 02052-000 

Telefone: +55 (11) 2901-1895  

Contato: Jose Paulo Marin 

E-mail: jose.marin@navarro.com.br 

Website: www.navarro.com.br 

Venda, locação e assistência técnica de balanças e sistemas de pesagem. 

Produtos e Serviços: Balanças, sistemas de pesagem e células de carga. 

 

Bela Vista Florestal 

Fazenda Bela Vista, Zona Rural s/n, CX Postal 17 - Campo Belo (SP) - Brasil - CEP: 37270-000 

Telefone: +55 (35) 3832-1132  

Contato: Ricardo Vilela 

E-mail: ricardo@belavistaflorestal.com.br 

Website: www.belavistaflorestal.com.br 

Empresa produtora de mudas florestais e madeira de suas florestas próprias. Produz mudas 

clonadas de cedro australiano e madeira proveniente de florestas de 10 anos de idade. 

Produtos e Serviços: Mudas florestais de cedro australiano clonado, gestão florestal e consultoria 

em cedro australiano. 

 

Bayer 

Endereço: R. Domingos Jorge, 1100 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 04761-000 

Telefone: +55 (11) 5694-7279 

E-mail: saude.ambiental@bayer.com 

Website: www.saudeambiental.com.br 

Fabricante de herbicidas e inseticidas. 

Produtos e Serviços: Fungicidas, inseticidas, herbicidas, regulador de crescimento. 

 

Benecke Irmãos & Cia Ltda. 

Rua Fritz Lorenz, 2170 - C. P. 25 
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Fritz Lorenz - Timbó / SC 

CEP: 89.120-000 

E-mail: caldeiras@benecke.com.br 

Site: www.benecke.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Caldeira 

 

Biocham Caldeiras e Equip. Industriais Ltda. 

R. Pitangueira, 854 

Siegel - Agrolandia / SC 

CEP: 88420-000 

E-mail: marketing@biochamm.com.br 

Site: www.biochamm.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Caldeira 

 

Biomax Indústria de Máquinas Ltda. 

Rua da Constelação, 46 

Vila Tereza - São Leopoldo / RS CEP: 93.037-030 

E-mail: biomax@biomaxind.com.br 

Site: www.biomaxind.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Briquetadeira, Equipamento para Reciclagem, Maquina para 

processamento de Biomassa, Materia Prima Florestal, Cavaco, Lenha Ecológica, Mudas de árvores 

para reflorestamento, Serragem 

 

Bioware Energias Renováveis 

Rua Uirapuru, 185 Jd. São Gonçalo - Campinas / SP CEP: 13.085-210 

E-mail: bioware@bioware.com.br 

Site: www.bioware.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Briquetadeira, Maquina para processamento de Biomassa, 

Queimadores de Biomassa, Insumos para produção Biocombustíveis, Meio Ambiente, 

Processamento de Energia, Reaproveitamento de soja, bagaço de cana, mamona, Usina de 

produção de energia e residuos naturais, Produto Final de produção biomassa, Biocombustível, 

Briquetes, Carvão Concentrado, Combustível sólido, Pellets Naturais 

 

Bizmaq Indústria de Implementos Agroflorestal Ltda. 

Endereço: R. dos Empresario, 201 - São Mateus (ES) - Brasil - CEP: 29930-620 

Telefone: +55 (27) 99988-3353 

Contato: Jose Marcos Bizi 

E-mail: bizmaq@terra.com.br 

Website: www.bizmaq.com.br 

A Bizmaq é uma empresa que desenvolve e comercializa equipamentos para execução de tarefas 

florestais. 

Produtos e Serviços: Subsolador, coveadeira, pipa de hidrogel, pulverizador conceição, adubadeira, 

comboio, combate a incêndio, tratamento de mudas, afastador de resíduos, carreta agrícola, 

carreta para transporte de mudas. 

 

Bortoli Mudas Florestais Ltda. 

Distrito Industrial - Campo de Aviação, S/N - C.P. 47 

Distrito Industrial - Jaguariaíva / PR 
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CEP: 84.200-000 

E-mail: viveiro@bortoli.com.br 

Site: www.bortoli.com.br 

Materia Prima Florestal, Mudas de árvores para reflorestamento 

 

Boutin Campo e Jardim 

Endereço: R. Francisco Torres, 799 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80060-130 

Telefone: +55 (41) 3028-7000 

Contato: Renata Sousa 

E-mail: ferramentas@boutin.com.br 

Website: www.boutinagrocomercial.com.br 

Empresa dividida em três segmentos: fabricação de adubos, fazenda produção e importação e 

exportação de frutas, loja com 

importação de ferramentas e venda direta de produtos agropecuários em geral e a venda técnica 

nível Brasil com foco nas ferramentas importadas. 

 

BRDE  

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

Av. Hercílio Luz, 617 Centro - Florianópolis / SC CEP: 88.020-000 

E-mail: brdeflo@brde.com.br 

Site: www.brde.com.br 

Prestador de Serviços, Investimentos financeiros 

 

BRDE  

Banco Regional de Desnvolvimento do Extremo Sul 

Rua Uruguai, 155 - 4º Andar 

Centro - Porto Alegre / RS 

CEP: 90.010-140 

E-mail: brdepoa@brde.com.br 

Site: www.brde.com.br 

 Prestador de Serviços, Investimentos financeiros 

 

Bricarbras - Briquetagem e Carbonização do Brasil Ltda. 

Av. Senador Flávio Carvalho Guimarães, 1.647 

Los Angeles - Ponta Grossa / PR 

CEP: 84.070-460 

E-mail: janetetomelin@bricarbras.com 

Site: www.bricarbras.com 

Equipamentos para Biomassa, Briquetadeira, Ilha de Sustentabilidade, Meio Ambiente, 

Melhoramento Genético para produção de Biomassa, Processamento de Energia, Produto Final de 

produção biomassa, Briquetes, Carvão Concentrado 

 

Brotale Florestal 

Endereço: Est. Do Lajeado, 4950 - Salto (SP) - Brasil - CEP: 13321-380 

Telefone: +55 (11) 4098-2798 

Website: www.brotale.com.br 

Empresa produtora de mudas, podendo implantar e realizar a manutenção de florestas. 

Produtos e Serviços: Mudas de eucalipto clonais. 
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Brisa Consulting 

Endereço: R. Santa Catarina, 65 - Cj. 113-B - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80620-100 

Telefone: +55 (41) 3018-0088 

Contato: José Henrique Ferreira 

E-mail: henrique@brisaconsulting.com.br 

Website: www.brisaconsulting.com.br 

Fornece soluções para a gestão da informação.. 

 

Bruno Industrial Ltda. 

Endereço: Rod. BR 282 Km 340, 83 - Campos Novos (SC) - Brasil - CEP: 89620-000 

Telefone: +55 (49) 3541-3100 Contato: Anderson Kaiser 

E-mail: bruno@bruno.com.br 

Website: www.bruno.com.br 

Fabricante de máquinas e peças para as áreas de madeira, florestal, papel e reciclagem. 

Produtos e Serviços: Equipamentos para as áreas de madeira, reciclagem, florestal e papel. 

 

Bühler S.A. 

Rua Dona Francisca, 8300 - Perini Business Park - Bl. m 

Distrito Industrial - Joinville / SC 

CEP: 89.219-600 

E-mail: office.brasil@buhlergroup.com 

Site: www.buhlergroup.com 

Equipamentos para Biomassa, Peletizadora de briquete, Secador de Biomassa. Fábricas de Ração, 

Elevadores de Canecas, Extrusoras à seco, Extrusoras úmidas 

 

Cargill Agrícola S.A. 

Cargill 

Rua Will Cargill, 880 

Distrito Industrial - Uberlândia / MG 

CEP: 38.402-350 

Telefone: (34) 3218-54 . . 

E-mail: kellen_silva@cargill.com 

Site: www.cargill.com.br 

Prestador de Serviços, Reaproveitamento Florestal, Reflorestamento, Processamento de Energia, 

Reaproveitamento de soja, bagaço de cana, mamona, Usina de produção de energia e residuos 

naturais 

 

Carpa do Brasil 

Endereço: R. Primeiro de Janeiro, 46b - Colombo (PR) - Brasil - CEP: 83412-470 

Telefone: +55 (41) 3562-8383 

Website: www.carpadobrasil.com.br 

Representante da empresa portuguesa Carpa uma das marcas da Serafim Fertuzinhos, 

especializada na fabricação de equipamentos 

para trabalhos florestais 

Produtos e Serviços: Tesouras elétricas, serrotes, facas, canivetes, limas, podões, hastes, colders e 

produtos especiais. 
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Carrocerias Bachiega 

Endereço: R. João Squilassi, 332 - Distrito Industrial - Rafard (SP) - Brasil - CEP: 13370-000 

Telefone: +55 (19) 3496-1555 / (19) 3496-1621 / (19) 3496-1381 

Contato: Fabio Jose Bachiega 

E-mail: carroceriasbachiega@dglnet.com.br 

Website: www.carroceriasbachiega.com.br 

Empresa presente no mercado desde 1975, especialista na fabricação e reforma de implementos 

rodoviários. 

Produtos e Serviços: Fabricação e reforma de implementos rodoviários: carrocerias metálicas 

florestais para o transporte de madeiras; gaiolas metálicas para o transporte de biomassa com 

descarga lateral através de pás mecânicas e com descarga automática traseira através de piso 

móvel. 

Carrocerias abertas de madeira, gaiolas metálicas para a coleta de materiais recicláveis, 

carrocerias metálicas - tipo prancha - para o transporte de 

máquinas agrícolas e industriais. 

 

CBI do Brasil 

Endereço: R. Desembargador Antonio de Paula 921 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 81730-060 

Telefone: +55 (41) 3042-9100 Contato: Bjorn Rasmusson 

E-mail: info@cbidobrasil.com 

Website: www.cbi-inc.com 

Fabricante de picadores, trituradores e descascadores. 

Produtos e Serviços: Picadores, trituradores, descascadores, sistemas de biomassa fixos e móveis 

(picadores) de árvores e toras para bioenergia. 

 

Caterpillar 

Endereço: R. Alexandre Dumas, 1711 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 04717-004 

Website: www.cat.com 

A Caterpillar Forest Products, divisão da Caterpillar Inc, é fabricante de equipamentos para colheita, 

pátio, construção de caminhos e movimentação de terra. 

Produtos e Serviços: Máquinas e acessórios para construção de caminhos, colheita, arraste, 

processamento, movimentação de pátio, reflorestamento, cabeçotes, motoniveladoras, 

carregadeiras, escavadeiras e tratores. 

 

CENBIO  Centro Nacional de Ref. em Biomassa 

Av. Prof. Luciano Gualberto, 1289 Cidade Universitária - São Paulo / SP CEP: 05508-010 

E-mail: suani@iee.usp.br 

Site: www.cenbio.iee.usp.br 

 

Centro Brasileiro de Energia e Mudanças Climáticas Ltda. 

Av. Tancredo Neves, 274 - Bl. a Sl. 422 

Caminho Das Arvores - Salvador / BA CEP: 41.820-020 

E-mail: cbem.energia@gmail.com 

Site: www.cbem.com.br 

Prestador de Serviços, Consultoria e planejamento energético, Credito de Carbono 

 

Centro de Formação de Operadores Florestais 

Endereço: PR 153, km 7 - Irati (PR) - Brasil - CEP: 84500-000 
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Telefone: +55 (42) 3421-3093 Contato: Eduardo da Silva Lopes 

E-mail: cenfor@irati.unicentro.br 

Website: www.cenfor.com.br 

Treinamento de operadores de máquinas florestais. 

 

Chavantes  

Indústria E Comércio Chavantes Ltda. 

Av. João Martins, 738 

Chavantes Novo - Chavantes / SP 

CEP: 18.970-000 

E-mail: vendas@chavantes.ind.br 

Site: www.chavantes.ind.br 

Equipamentos para Biomassa, Moinhos de martelo, Peletizadora de briquete 

 

Chesatti Caldeiraria e Usinagem Ltda. 

Rua Antonio Rizzato, 111 

Chácara Lagoa Branca - Campo Limpo Paulista / SP CEP: 13.231-610 

E-mail: denilson.mensatti@chesatti.com.br 

Site: www.chesatti.com.br 

 Equipamentos para Biomassa, Caldeira, Caldeiraria e Usinagem, Ventiladores industriais, Sistema 

de Climatização, Estruturas e Plataformas 

 

Climaville Refrig. e ar Cond. Central de Jlle Ltda. 

Rua João da Costa Jr., 1502 

João Costa - Joinville / SC CEP: 89.209-400 

E-mail: climaville@climaville.com.br 

Site: www.climaville.com.br 

Aerogeradores, Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Maquina para processamento de 

Biomassa, Queimadores de Biomassa, Secador de Biomassa, Segadores, Sopradores, Grupo 

Gerador e Motores, Prestador de Serviços, Biodigestão, Consultoria e planejamento energético, 

Credito de Carbono, Gaseificação, Manutenção de Equipamentos, Processadora de biomassa e 

energia renovavel, Processamento de Energia, Usina de produção de energia e residuos naturais, 

Ventilação 

Clyde Bergemann do Brasil Ltda. 

Av. Iracy Berezosky Cayres, 320 

D. Indl. II - Mogi Guaçu / SP CEP: 13849-104 

E-mail: contato@clydebergemann.com.br 

Site: www.cbpg.com 

Equipamentos para Biomassa, Peças e componentes, Sopradores, Prestador de Serviços, 

Instalações de Plantas de Fábricas, Manutenção de Equipamentos 

 

CNPF - FLORESTA  

Emp. Bras. de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA FLORESTAS 

ESTR. DA RIBEIRA, KM 111, s/n 

C.P. 319 - Colombo / PR 

CEP: 83411-000 

E-mail: sac@cnpf.embrapa.br 

Site: www.cnpf.embrapa.br 
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Colhicana Maquinas e Projetos Ltda. 

R. Tristão José de Carvalho, 238 

Centro - Cajuru / SP CEP: 14240-000 

E-mail: colhicana@colhicana.com 

Site: www.colhicana.com 

Equipamentos para Biomassa, Picadores de madeiras 

 

Comercial Rodrigues Imp. e Exp. Ltda. 

Endereço: R. Sete de Setembro, 75 - Santos (SP) - Brasil - CEP: 11013-350 

Telefone: +55 (11) 3222-8004 

E-mail: matriz@comercialrodrigues.com 

Website: www.comercialrodrigues.com.br 

Fornecedora de pneus e esteiras. 

Produtos e Serviços: Pneus e esteiras industriais, fora de estrada e agrícolas; câmaras de ar; 

pneus; protetores; rodas; e sapatas. 

 

Coagril Comercial Industrial Agrícola Ltda. 

Endereço: Av. Alberto Vieira Romão, 185 - Alfenas (MG) - Brasil - CEP: 37130-000 

Telefone: +55 (35) 3292-3931 Contato: André Luiz 

E-mail: andre@coagril.com.br 

Website: www.coagril.com.br 

Empresa no ramo de equipamentos agrícolas. 

Produtos e Serviços: Caldas prontas, pulverizadores costais/pressurizados, tanques de inox até 

15.000 litros. 

 

Compo do Brasil 

R. Cristovão Nunes Pires, 110 - 10º andar - Florianópolis (SC) - Brasil - CEP: 88010-120 

Telefone: +55 (48) 3722-9500 Contato: Valter Bonezi 

E-mail: compodobrasil@compodobrasil.com.br 

Website: www.compo-expert.com/br/ 

Empresa de fertilizantes especiais. 

Produtos e Serviços: Compartilhar benefícios, agregar valor ao negócio e implantar novas soluções 

em nutrição florestal com alta tecnologia e qualidade é a estratégias da Compo para difusão no 

mercado brasileiro com os produtos Basacote Starter BR, Basacote Plus 9M,  

Cpm  

Crown Iron Tecnologias Ltda. 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 

Cj. 133/134 - São Paulo / SP 

CEP: 04.530-001 

E-mail: aranhar@cpmroskamp.com 

Site: www.cpm.net 

Fábricas de Ração, Aplicadora de enzimas líquidas em ração, Caçambas de Pesagem, Caldeiras, 

Ciclones, Desintegradoras, Elevadores de Canecas, Misturadores Horizontais, Misturadores 

Verticais, Misturadores Y, Moinhos de Martelo, Moinhos de Rolo, Peletizadoras, Peneiras Rotativas, 

Prensa, Resfriadores, Sistema de pesagem e dosagem, Sistemas de dosagem manual, 

Transportador de Esteiras, Transportador de Rosca, Transportador pneumático, Transportadores de 

Arraste, Trituradores, Trituradores de Resíduos, Válvulas Rotativas, Projetos e Construção, Fábrica 

de Ração, Silos para Armazenagem, Grãos, RaçãoFábricas de ração, Aplicadora de enzimas 
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líquidas em ração, Caçambas de pesagem, Ciclones, Desintegradoras, Elevadores de canecas, 

Extrusoras úmidas, Misturadores horizontais, Misturadores verticais, Misturadores Y, Moinhos de 

martelo, Moinhos de rolo, Peletizadoras, Peneiras rotativas, Prensa, Resfriadores, Sistema de 

pesagem e dosagem, Sistemas de dosagem automática, Sistemas de dosagem manual, Tanques 

de processo, Transportador de esteiras, Transportador pneumático, Transportadores de arraste, 

Transportadores de rosca, Trituradores, Trituradores de resíduos, Válvulas rotativas, Projetos e 

construção, Fábrica de raçãoEquipamentos para Biomassa, Equipamento para Reciclagem, 

Maquina para processamento de Biomassa, Moega, Moinhos de martelo, Peças e componentes, 

Peletizadora de briquete, Picadores de madeiras, Prensas, Trituradores de residuos naturais, 

Prestador de Serviços, Instalações de Plantas de Fábricas, Manutenção de Equipamentos, 

Processadora de biomassa e energia renovavel 

 

Craper 

Endereço: R. Donatello, 53 - Santo André (SP) - Brasil - CEP: 09041-430 

Telefone: +55 (11) 4425-4100 

Contato: Ricardo 

E-mail: contato@craper.com.br 

Website: www.craper.com.br 

Fabricante de peças mecânicas de desgastes e uso continuo para equipamentos de colheita 

florestal (Harvesters). 

Produtos e Serviços: Pinos, eixos, buchas, coroas e taliscas. 

 

Cimaf Brasil 

Endereço: R. das Camélias, 137-A - Holambra (SP) - Brasil - CEP: 13825-000 

Telefone: +55 (19) 3802-2742 Contato: Celso Kossaka 

E-mail: celso.kossaka@deniscimaf.com 

Website: www.deniscimaf.com 

Denis Cimaf Brasil é uma subsidiária da Denis Cimaf Inc., empresa canadense especializada em 

desenvolvimento de cabeçotes desbastadores que tem como principal função limpeza de áreas e 

rebaixamento de tocos. 

 

CRB Florestal 

Endereço: Av. Victor Wuo, 362 - Salesópolis (SP) - Brasil - CEP: 08970-000 

Telefone: +55 (11) 4696-4137 

E-mail: crbflorestal@hotmail.com 

Perfil da empresa: Especializada em manutenção de máquinas florestais 

 

Demuth Máquinas Industriais Ltda. 

Rua Estância Velha, 1000  Portão Velho - Portão / RS CEP: 93.180-000 

E-mail: demuth@demuth.com.br 

Site: www.demuth.com.br 

Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, Classificadora de 

residuo natural, Descascador de tora, Elevador de Caneca, Equipamento para Reciclagem, 

Maquina para processamento de Biomassa, Moega, Moinhos de martelo, Peças e componentes, 

Picadores de madeiras, Rachadora de tora, Redler, Roscas Extratoras, Transportador de caneca, 

Transportador de correia, Tremonha, Trituradores de residuos naturais, Materia Prima Florestal, 

Cavaco, Lenha Ecológica, Meio Ambiente, Compostagem, Processamento de Energia, 

Reaproveitamento de soja, bagaço de cana, mamona, Usina de produção de energia e residuos 
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naturais, Produto Final de produção biomassa, Briquetes, Cavaco, Combustível sólido, Madeira e 

toras para produção de energia, Maravalha, Pellets Naturais, Serragem 

 

Departamento de Ciências Florestais  

ESALQ - USP 

Avenida Pádua Dias, 11 

C.P. 09 - Piracicaba / SP 

CEP: 13418-900 

Telefone: (19) 2105-86 . . 

E-mail: lcf.esalq@usp.br 

Site: www.lcf.esalq.usp.br 

 

Dinamac 

Endereço: BR 116 km 247, 5614 - Lages (SC) - Brasil - CEP: 88514-680 

Telefone: +55 (49) 3226-0677 

Contato: Giovani Rodrigo Brignoni 

E-mail: dinamac@dinamacindustria.com.br 

Website: www.dinamacindustria.com.br 

Perfil da empresa: Fabricante de garras florestais e rotatores hidráulicos. 

Produtos e Serviços: Garras florestais, rotatores hidráulicos, garras traçadoras, garras para 

biomassa, conchas para carvão e braços para carregamento de forno. 

 

Doosan Infracore 

Endereço: Al. Santos, 787 - Conjunto 91. - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 01419-001 

Telefone: +55 (11) 2505-6185 Contato: Frederico Martins 

E-mail: doosan.brasil@doosan.com 

Fabricante de equipamentos pesados. 

Produtos e Serviços: Escavadeiras, pás carregadeiras, caminhões articulados, empilhadeiras, 

motores, compressores de ar, geradores, martelos rompedores e ferramentas para maquinários. 

 

Dujua  

Industrial Dujua Máquinas e Equipamentos 

Av. Eduardo Will, 266 São João - Agrolândia / SC CEP: 88.420-000 

E-mail: dujua@dujua.com.br 

Site: www.dujua.com.br 

Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, Elevador de Caneca, 

Moega, Peletizadora de briquete, Redler, Roscas Extratoras, Transportador de caneca, 

Transportador de correia, Tremonha 

Duratex S.A. 

Rod. Mal. Rondon, Km 323 - C.p. 50 

Jd. Marabá - Agudos / SP 

CEP: 17.200-000 

E-mail: anderson.wantroba@duratex.com.br 

Site: www.duratex.com.br 

Prestador de Serviços, Processadora de biomassa e energia renovavel, Reaproveitamento Florestal, 

Transporte e Comercialização de resíduo da madeira 
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Ecogás Com. Rep. e Serviços Ltda. 

Rod. BR 369, km 119 - mg, s/n 

Jd. Alvorada - Boa Esperança / MG 

CEP: 37.170-000 

E-mail: ecogas@ecogas.com.br 

Site: www.ecogas.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Queimadores de Biomassa, Meio Ambiente, 

Ventilação 

 

Efeito Assessoria, Consultoria e Conteúdo Ltda. 

Rua Mal. Deodoro, 826 

Centro - Salto / SP 

CEP: 13.320-140 

E-mail: efeito@efeitoambiental.com.br 

Site: www.efeitoempresarial.com.br 

 Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, Consultoria Florestal e Ambiental 

 

Eficiente Soluções Florestais Ltda. 

Endereço: R. Alice Além Saadi, 814 - Ribeirão Preto (SP) - Brasil - CEP: 14096-570 

Telefone: +55 (16) 3617-2274 

Contato: Denis Rogério Pretto 

E-mail: denispretto@eficientesf.com.br 

Website: www.eficientesf.com.br 

Fornecedora de serviços técnicos integrados a Sistema de Gestão da Informação (SGI), 

proporcionando agilidade aos gestores silviculturais, aliado a confiabilidade da informação. 

Fornecedora de serviços de coleta de dados, análise, interpretação e recomendação para tomada 

de decisão dos gestores nas atividades compreendidas desde o preparo do solo até colheita. 

Produtos e Serviços: Inventário florestal, processamento de curvas de crescimento, monitoramento 

de pragas e doenças, auditoria de qualidade, monitoramento e imageamento aéreo. 

 

E-forest 

Endereço: R. das Carpas, 60 - Sala 38 - São José dos Campos (SP) - Brasil - CEP: 12246-292 

Telefone: +55 (12) 3209-5262 Contato: Juliana de Almeida Queiróz 

E-mail: juliana.almeida@imaflorestal.com.br 

Website: www.imaflorestal.com.br 

Consultoria florestal e negócios. 

Produtos e Serviços: Inventário florestal; gestão florestal; administração de ativos florestais; 

sistemas de gestão; serviços de VANT e fotointerpretação; consultoria em silvicultura e manejo 

florestal; avaliação de processos e sistemas de gestão. 

 

Ekoplus Ind. Com. Mat. Plast. Derivados de Madeiras Ltda. 

Rua Eng. Lourenço Faoro, s/n - Antiga Madecal 

Industrial - Caçador / SC 

CEP: 89.500-000 

E-mail: comercial@ekoplus.com.br 

Site: www.ekoplus.com.br 

Materia Prima Florestal, Lenha Ecológica, Produto Final de produção biomassa, Briquetes 
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Eloforte 

Endereço: R. Bernardo Morosin, 558 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 81200-020 

Telefone: +55 (41) 3208-0855 Contato: André Wedderhoff 

E-mail: andre@eloforte.com 

Website: www.eloforte.com 

Comercializa produtos para medição e colheita florestal. 

Produtos e Serviços: Conjunto de corte para Harvesters, afiadores automáticos de correntes 

cortantes e instrumentos para inventário florestal. 

 

E.m.g. do Brasil Ind. e Com. de Equip. Metalúrgicos Ltda. 

Rua Pedro de Alcântara Meira, 1196 

Fazenda Velha - Araucária / PR 

CEP: 83.704-530 

E-mail: contato@emgdobrasil.com.br 

Site: www.emgdobrasil.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Redler, Transportador de correia 

 

Energia Limpa do Brasil Ltda. 

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1456 

Nações - Timbó / SC 

CEP: 89120-000 

E-mail: elbra@elbra.ind.br 

Site: www.elbra.ind.br 

Produto Final de produção biomassa, Pellets Naturais 

 

Enertins  

Energia Verdo do Tocantins 

Av. JK, 155, 103 Norte Conj. 01, Sl. Lote, 26 

Centro - Palmas / TO 

CEP: 77.001-014 

E-mail: enertinsto@gmail.com 

Site: www.enertins.com.br 

Materia Prima Florestal, Carvão Vegetal, Cavaco, Mudas de árvores para reflorestamento, 

Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, Crédito Florestal 

 

Engecass Equip. Ind. Ltda 

R. dos Vereadores, 410 

Itoupava - Rio do Sul / SC 

CEP: 89160-000 

E-mail: engecass@engecass.com.br 

Site: www.engecass.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Caldeira 

 

Eng-Maq Equipamentos Industriais Ltda.-Epp 

Rua Dos Ruffino, 485 

Jd. Primavera - Boa Esperança do Sul / SP 

CEP: 14.930-000 
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E-mail: engmaq@engmaq.com.br 

Site: www.engmaq.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Peletizadora de briquete 

 

Envalma Maquinas Para Madeira Ltda. 

Dr. Caminhoa, 557 

Colonia Dona Luiza - Ponta Grossa / PR 

CEP: 84.045-240 

E-mail: comercial@envalma.com.br 

Site: www.envalma.com 

Equipamentos para Biomassa, Autoclave, Maquinas de maravalha, Secador de Biomassa, 

Prestador de Serviços, Instalações de Plantas de Fábricas, Tratamento da madeira e de florestas 

 

Equipar Tecnologia Industrial Ltda. 

Est. Velha Campinas-Monte Mor, s/n - km 01 

Campo Grande - Campinas / SP 

CEP: 13.058-550 

E-mail: marketing@equipar.com.br 

Site: www.equipar.com.br 

Fábricas de Ração, Caçambas de Pesagem, Caldeiras, Ciclones, Controladores de Poeira, 

Elevadores de Canecas, Extrusoras úmidas, Misturadores Horizontais, Misturadores Verticais, 

Misturadores Y, Moinhos de Martelo, Moinhos de Rolo, Peletizadoras, Peneiras Planas, Peneiras 

Rotativas, Resfriadores, Sistema de pesagem e dosagem, Sistemas de dosagem manual, Tanques 

de Processo, Transportador de Rosca, Transportador pneumático, Transportadores de Arraste, 

Trituradores, Válvulas Rotativas, Pallets, Pallets de madeira, Projetos e Construção, Fábrica de 

Ração, Silos para Armazenagem, Grãos, RaçãoFábricas de ração, Aplicadora de enzimas líquidas 

em ração, Caçambas de pesagem, Ciclones, Controladores de poeira, Elevadores de canecas, 

Extrusoras a seco, Extrusoras úmidas, Misturadores horizontais, Misturadores Y, Moinhos de 

martelo, Peletizadoras, Peneiras planas, Peneiras rotativas, Resfriadores, Sistema de pesagem e 

dosagem, Sistemas de dosagem automática, Sistemas de dosagem manual, Tanques de processo, 

Transportadores de arraste, Transportadores de rosca, Trituradores, Válvulas rotativas, Projetos e 

construção, Fábrica de raçãoEquipamentos para Biomassa, Caldeira, Peletizadora de briquete, 

Redler, Transportador de caneca 

 

ERB Energias Renováveis do Brasil 

Av. Santo Amaro, 48 

3. andar - São Paulo / SP 

CEP: 04506-000 

E-mail: contato@erbrasil.com.br 

Site: www.erbrasil.com.br 

Melhoramento Genético para produção de Biomassa, Processamento de Energia, Usina de 

produção de energia e residuos naturais, Produto Final de produção biomassa, Pellets Naturais 

 

ER-BR Energias Renováveis Ltda. 

Rua José da Silva, 136 

Pq. Industrial Kiugo Takata - Londrina / PR 

CEP: 86.042-280 

E-mail: erbr@erbr.com.br 
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Site: www.erbr.com.br 

 Aerogeradores, Equipamentos para Biomassa, Briquetadeira, Peletizadora de briquete, Grupo 

Gerador e Motores, Meio Ambiente, Biodigestores, Compostagem, Tratamento de dejeto 

 

Etrosmaq S/A 

R. Marciano Leite de Almeida, 830 

Veneza - Xanxere / SC 

CEP: 89820-000. 

E-mail: etrosmaq@etrosmaq.com.br 

Site: www.etrosmaq.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Picadores de madeiras, Trituradores de residuos naturais 

 

Evonik Degussa Brasil Ltda. 

Alameda Campinas, 579 - 3° - 12° Andares 

Jd. Paulista - São Paulo / SP 

CEP: 01.404-000 

E-mail: ramalho.rodrigueiro@evonik.com 

Site: www.aminoacidsandmore.com 

Produto Final de produção biomassa, Biocombustível 

 

Fecon Incorporated 

Endereço: Grant Drive - Lebanon - Estados Unidos - CEP: 45036 

Telefone: +1 (800) 528-3113 Contato: Heather Duquette 

E-mail: hduquette@fecon.com 

Website: www.fecon.com 

Perfil da empresa: Fabricante de cabeçote triturador, tratores desbastadores e outros 

equipamentos para manejo de vegetação e madeira para as indústrias de biomassa energética. 

Produtos e Serviços: Cabeçote triturador Bull Hog, trator desbastador FTX, acessórios florestais, 

equipamentos para colheita de biomassa e equipamentos de perfuração. 

 

Fae Group.SpA 

Endereço: Zona Produttiva, 18 - Fondo (TN) - Itália - CEP: 38013 

Telefone: +39 (0463) 840000 Contato: Claudia Castagna 

E-mail: info@fae-group.com 

Website: www.fae-group.com 

Empresa fabricante de equipamentos e máquinas florestais. 

Produtos e Serviços: Mulchers, subsoladores, cortador de troncos , escavadeiras, moedor de 

pedras. 

 

Ferraz Máquinas e Engenharia Ltda. 

Via Anhanguera - km 320, s/n 

Avelino Palma - Ribeirão Preto / SP 

CEP: 14.070-730 

E-mail: vendas@ferrazmaquinas.com.br 

Site: www.ferrazmaquinas.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Extrusora de carvão, Extrusora de residuos natural, Moinhos de 

martelo, Peletizadora de briquete 
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Ferrostaal Equipamentos e Soluções Ltda. 

Av. Das Nações Unidas, 22351 

Jurubatuba - São Paulo / SP 

CEP: 04.795-100 

E-mail: info.br.mo@ferrostaal.com 

Site: www.ferrostaal-recycling.com 

 

Fezer 

Endereço: Gerhard Fezer, 865 D.E.R - Caçador (SC) - Brasil - CEP: 89500-000 

Telefone: +55 (49) 3561-2222 

Contato: Gustavo Renê Mostiack 

E-mail: mostiack@fezer.com.br 

Website: www.fezer.com.br 

Fabricante de uma ampla gama de equipamentos para produção de biomassa e produção de 

lâminas de madeira. 

Produtos e Serviços: Picadores móveis, picadores estacionários a tambor, picadores estacionários 

a disco, afiadoras de faca, mesas de recepção, 

transporte e corte de toras, transportadores de cavaco, peneiras vibratórias, peneiras a disco e 

correias transportadoras. 

 

 

Fhaizer 

Endereço: R. Guilherme Boldt, 245 - Joinville (SC) - Brasil - CEP: 89239-260 

Telefone: +55 (47) 3461-6500 Contato: André Clemente 

E-mail: fhaizer@fhaizer.com 

Website: www.fhaizer.com 

Empresa especializada na fabricação de autoclaves e vasos de pressão 

Produtos e Serviços: Usinas de preservação de madeiras completas e totalmente automatizadas. 

Autoclaves para tratamento de madeira. 

 

Fimaco do Brasil S.A. Fabric. de Máquinas e Equip. 

Paulo Alves do Nascimento, 1470 Pioneiros - Lontras / SC CEP: 89.182-000 

E-mail: fimacodobrasil@fimacodobrasil.com.br 

Site: www.fimacodobrasil.com.br 

Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, 

Autoclave, Caldeira, Moega, Moinhos de martelo, Prensas, Queimadores de Biomassa, Redler, 

Roscas Extratoras, Secador de Biomassa, Trituradores de residuos naturais 

 

Fischer Maquinas  

Ficher Maquinas e Equipamentos Ltda. 

Av. XV de Novembro, 5220 Vale Verde - Nova Petropolis / RS CEP: 95.150-000 

E-mail: contatos@fischermaquinas.com 

Site: www.fischermaquinas.com 

Transporte, Carregador Florestal, Carreta florestal 

 

Fravizel 

Est. 5 de Outubro, Apt. 47, Pé da Pedreira - Pé da Pedreira - Portugal - CEP: 2025-161 

Telefone: +35 (191) 8180001 Contato: Inês Paulo Frazão 
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E-mail: ifrazao@fravizel.com 

Website: www.fravizel.com 

A Fravizel é uma empresa portuguesa de metalomecânica que fabrica acessórios para máquinas 

de movimentação de terras e máquinas para rocha ornamental, minas, obras públicas e 

construção civil, florestal, portos marítimos, indústria em geral. No Brasil é representada pela 

Comercial Guidoni.. 

 

Fortex Indústria Metalúrgica Ltda. 

Rua Cristo Rei, 381 Industrial - Nova Prata / RS CEP: 95.320-000 

E-mail: fortex@fortex.ind.br 

Site: www.fortex.ind.br 

Equipamentos para Biomassa, Maquinas de maravalha, Prensas 

 

Fortgreen 

R. Curitiba, 805 - Paiçandu (PR) - Brasil - CEP: 87140-000 Telefone: +55 (44) 3127-2700 

Website: www.fortgreen.com.br 

Perfil da empresa: Produtora de fertilizantes foliares. 

Produtos e Serviços: Fertilizantes foliares. 

 

Fox Caldeiraria Ltda. 

Av. Augusto Francischinelli, 1260 

Barreto - Itu / SP CEP: 13.311-610 

E-mail: tercio.felix@foxcaldeiraria.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Caldeira 

 

FSC Brasil  

Conselho Brasileiro de Manejo Florestal 

Rua Luis Coelho, 320 - Cj. 82 

Consolação - São Paulo / SP 

CEP: 01309-000 

E-mail: info@fsc.org.br 

Site: www.fsc.org.br 

Entidades, ONGS, Associações 

 

Gbach Implementos 

Endereço: R. Dr. Pedro Zimmermann, 7823 - Blumenau (SC) - Brasil - CEP: 89069-000 

Telefone: +55 (47) 3337-3390 Contato: Valdinei / Rodrigo / Valdemir 

E-mail: ensimec@ensimec.com 

Website: www.ensimec.com 

A Gbach Implementos é especializada na fabricação de acessórios para minicarregadeiras de 

todas as marcas com tecnologia alemã. 

Produtos e Serviços: Esteiras de aço, braço de escavadeira, roçadeiras, tesoura hidráulica, 

machado hidráulico, vassouras, capinadeira, garfo pallet, lança de manobra, nivelador, 

escarificador, trado, betoneira, entre outros. 

 

Gea Egenharia de Processos e Sistemas Industriais do Brasil Ltda. 

Av. Mercedes Benz, 679 4d2 1 Andar Distrito Industrial - Campinas / SP CEP: 13.054-750 

E-mail: geaprocess.brasil@geagroup.com 
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Site: www.gea-process.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Secador de Biomassa, Meio Ambiente, Tratamento de dejeto 

 

Geolab 

Endereço: R. General Flores, 290 - cj. 22 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 01129-010 

Telefone: +55 (11) 3331-1028 / (11) 3222-2781 Contato: Gabriel Suárez 

E-mail: info@geolabcomercial.com.br 

Website: www.geolabcomercial.com.br 

A Geolab desenvolve automação eletrônica customizada, elabora projetos eletrônicos em geral, 

desde a ideia inicial à viabilização 

do produto. Prestam serviços de consultoria e treinamento teórico e prático de elétrica básica e 

treinamento de produtos e serviços básicos em máquinas florestais. 

Produtos e Serviços: Módulos eletrônicos de controle de cabeçotes (garra traçadora e Feller), 

joystick, sensores magnéticos, sistema monitor de temperaturas para máquinas florestais, 

controladores para solenoides proporcionais e medidor de comprimento para garra traçadora. 

 

Gil Equipamentos Industriais Ltda. 

Endereço: R. Guiana Francesa, 720/740 - Ribeirão Preto (SP) – Brasil - CEP: 14075-220 

Telefone: +55 (16) 2138-2800 Nome da pessoa de contato: Marcos Antonio de Oliveira 

E-mail: mao@gil.com.br 

Website: www.serratoragil.com.br 

Fabrica máquinas para as indústrias da carne, automobilística, petróleo e gás, alimentação e 

agroindústria. 

Produtos e serviços: Serrarias móveis, peças e equipamentos para frigoríficos (abate humanitário, 

embutidos, máquinas formadoras de salsicha), agricultura de precisão (decorticador de 

amêndoas), tensiômetros (temperatura e umidade do solo), máquinas para indústria de conservas 

alimentícias e embalagem metálica, máquinas para automobilísticas e laboratórios-petroquímica. 

 

Goodyear Farm Tires 

Endereço: R. dos Prazeres, 106 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 03021-085 

Telefone: +55 (11) 2177-7801 Contato: Daniela Castro 

E-mail: daniela.castro@titanlat.com 

Website: www.titanlat.com 

Fabricante da indústria de pneus. 

Produtos e Serviços: Linhas de pneus agrícolas, agrícolas para aplicação industrial, caminhões e 

ônibus e fora de estrada (OTR). 

 

Goldensat 

Endereço: Al. Mamoré, 911 - Barueri (SP) - Brasil - CEP: 06454-040 

Telefone: 0800-580-3030  

Contato: Aldo Assis Claudino 

E-mail: diretoria@goldensat.com 

Website: www.goldensat.com 

Empresa de rastreamento via satélite. 

Produtos e Serviços: Empresa de rastreamento para veículos, máquinas e aeronaves. 

 

Greenpeças Ind. Com. de Maq. e Equip. Ltda. 

Rua Rubens de Castro, 28 
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Jd. Das Bandeiras I - Campinas / SP 

CEP: 13.051-106 

E-mail: greenpecas@greenpecas.com.br 

Site: www.greenpecas.com.br 

Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, Briquetadeira, Elevador 

de Caneca, Extrusora de residuos natural, Maquina para processamento de Biomassa, Moega, 

Moinhos de martelo, Peças e componentes, Peletizadora de briquete, Picadores de madeiras, 

Prensas, Redler, Roscas Extratoras, Secador de Biomassa, Transportador de caneca, Transportador 

de correia, Trituradores de residuos naturais 

 

Grimaldi 

Endereço: Av. Posse da Ressaca, 2033 - Santo Antonio de Posse (SP) - Brasil - CEP: 13830-000 

Telefone: +55 (19) 3896-9400  

Contato: Eduardo Lozano 

E-mail: vendas@grimaldi.com.br  

Website: www.grimaldi.com.br 

Fabricante de guindastes florestais, veiculares e estacionários. 

Produtos e Serviços: Guindastes florestais Grimaldi com garra florestal. Guindastes estacionários 

com giro contínuo. Guindaste estacionário pinça rocha. Guindastes veiculares. Guindastes 

sucateiros com caçamba basculante. Garras e pinças; garra florestal, concha, pinça de 

pedra/rocha, garra de fardo, cruzeta para big-bag. Roll-on/ roll-off GR25, GRA25, carreta GR30. 

compactador estacionário 7M3, 17M3, prensa estacionária. Reboque julieta. Poliguindaste 

simples, duplo, triplo, telescópico. Basculantes e semirreboque basculante. 

 

Guarany Ind. e Com. Ltda. 

Rod. Waldomiro Correa de Camargo,, km 56,5 

Vila Martins - Itu / SP 

CEP: 13.308-200 

E-mail: guarany@guaranyind.com.br 

Site: www.guaranyind.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Equip. controle e combate a incêndios florestais, Pulverizadores 

Florestais 

 

Hansa-Flex do Brasil Ltda. 

Endereço: R. Eng. Antonio Ponzio Ippólito, 71 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 05117-090 

Telefone: +55 (11) 2111-6300 

Contato: Christian Herrmann 

E-mail: bsp@hansa-flex.com 

Website: www.hansa-flex.com.br 

Fabricante de componentes hidráulicos. 

Produtos e Serviços: Mangueiras hidráulicas, industriais, metálicas e de ar condicionado; terminais, 

capas e proteções; componentes hidráulicos; 

válvulas; engates rápidos; tubos; flanges; adaptadores; conexões; abraçadeiras; suporte para tubos 

e vedações. 

 

H. Bremer e Filhos Ltda. 

Rua Lilly Bremer, 322 - br 470 km 137 

Navegantes - Rio do Sul / SC 
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CEP: 89.162-454 

E-mail: bremer@bremer.com.br 

Site: www.bremer.com.br 

 Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Caldeira 

 

HB Maquinas Industriais Ltda. 

Rod. SC 417, Km 6,5 Rio dos Cedros / SC 

CEP: 89121-000 

E-mail: hbmaquinas@terra.com.br 

Site: www.hbmaquinasindustriais.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Picadores de madeiras 

 

HFort 

Endereço: Rodovia BR 470, km 72, 1969 - Indaial (SC) - Brasil - CEP: 89130-000 

Telefone: +55 (47) 3333-1495 

E-mail: contato@hfort.com.br 

Website: www.hfort.com.br 

Fabricante de gruas florestais 

Produtos e Serviços: Carregadores florestais, carreta florestal, carregadores em caminhão, 

autocarregável, garra florestal e rotator. 

 

Himev Ltda. 

Endereço: Rod. SC 301, 6245 - Campo Alegre (SC) - Brasil - CEP: 89294-000 

Telefone: +55 (47) 3632-1001 / (41) 3632-2139 

Contato: Hélio Faria 

E-mail: helvima@yahoo.com.br 

Website: www.himev.com.br 

Fabricante de trituradores florestais e de capoeiras. 

Produtos e Serviços: Trituradores florestais e de capoeiras. 

 

Holamaq Blueburner Queimadores Industriais Ltda. 

Rua Vlieg, 127 Imigrantes - Holambra / SP CEP: 13.825-000 

E-mail: holamaq@holamaq.com.br 

Site: www.holamaq.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Queimadores de Biomassa 

 

Hórus Soluções em Madeira 

Endereço: Fazenda São Francisco, S/N - km 32 da rodovia 365 - Zona Rural - São João da Lagoa 

(MG) - Brasil - CEP: 39355-000 Telefone: +55 (19) 98132-9001 

Contato: Joaquim Luiz de Barros Vianna 

E-mail: jlbvianna@gmail.com 

Website: http://horustpg.wix.com/madeira 

Empresa brasileira focada em agronegócios com atuação na cadeia do eucalipto e madeiras que 

se destinam ao setor de energia, construção civil, siderurgia, movelaria, serraria e afins. Fazemos 

intermediações imobiliárias, consultorias e projetos destinados à agroindústria. 

 

Howden South America Vent. e Comp. Ind. e Com. Ltda. 

Av. Osvaldo Berto, 475 - D.i. Alfredo Rela Pinhal - Itatiba / SP CEP: 13.255-405 
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E-mail: howden@howden.com.br 

Site: www.howden.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Sopradores, Prestador de Serviços, Ventilação, Exaustores 

centrífugos, Insuflador 

 

Hpb Engenharia e Equipamentos Ltda. 

Rua Carlos Gomes, 2055 

Centro - Sertãozinho / SP CEP: 14.160-530 

E-mail: hermes@hpb.com.br 

Site: www.hpb.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Caldeira 

 

Hydroplan-eb  

Empresa de Base & Distribuidora Ltda. 

Rua da Alfandega, 200 – 356 Bras - São Paulo / SP CEP: 03.006-030 

E-mail: atendimento@hydroplan-eb.com 

Site: www.hydroplan-eb.com 

Insumos para produção Biocombustíveis, Materia Prima Florestal, Mudas de árvores para 

reflorestamento, Meio Ambiente 

 

Husqvarna do Brasil Ind Com Prod Para Floresta e Jd. Ltda. 

Av. Francisco Matarazzo, 1400 - 19º Andar - Ed. Torino 

Água Branca - São Paulo / SP CEP: 05.001-903 

E-mail: sac.husqvarna@husqvarnagroup.com 

Site: www.husqvarna.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Maquina para processamento de Biomassa, Pulverizadores 

Florestais, Sopradores, Ferramentas para Poda Florestal, Corrente para Motosserra, Facas e 

Lâminas, Motosserra, Roçadeira 

 

IB Caldogno Brasil  

Caldogno Equipamentos Industriais Ltda. 

Av. José Oscar Salazar, 265 – B Três Vendas - Erechim / RS CEP: 99.700-000 

E-mail: atendimento@ibcaldogno.com.br 

Site: www.ibcaldogno.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Caldeira, Queimadores de Biomassa, Secador de 

Biomassa. Caldeiras, Aquecimento, Aquecedor, Geradora de ar quente, Sistema de Aquecimento, 

Biomassa , Caldeira a lenha, Caldeira a pellets, Ar quente, Água quente, Fornalhas, Aquecimento à 

biomassa 

 

Ibiguarim Soluções Agricolas e Ambientais 

R. João Malvezze, 42 - Mogi Mirim (SP) - Brasil 13800-439  Telefone: +55 (19) 3549-4184 

Contato: Éder Buscarato / Ney Barros de Avelino Sidou 

E-mail: ibiguarim.comercial@gmail.com 

Website: www.ibiguarim.com.br 

Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para uso na silvicultura e colheita florestal. 

Produtos e Serviços: Presta serviço de desenvolvimento técnico para demandas especificas do 

cliente; desenvolvimento de tecnologia em parceria; venda de projetos e patentes; e licenciamento 

de projetos e patentes. 
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Indumec Ind. Mecânica Ltda 

R. Gal. Potiguara, 1115 CIC - Curitiba / PR CEP: 81050-500 

E-mail: indumec@indumec.com.br 

Site: www.indumec.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Prensas, Secador de Biomassa, Prestador de Serviços, Manutenção 

de Equipamentos 

 

Industrial e Comercial Lucato Ltda. 

Av. Dr. Lauro Correa da Silva, 4250 

Graminha - Limeira / SP CEP: 13.481-631 

E-mail: lucato@lucato.ind.br 

Site: www.lucato.ind.br 

 Fábricas de Ração, Aplicadora de enzimas líquidas em ração, Caçambas de Pesagem, Ciclones, 

Elevadores de Canecas, Extrusoras à seco, Extrusoras úmidas, Misturadores Horizontais, 

Misturadores Verticais, Misturadores Y, Moinhos de Martelo, Peletizadoras, Peneira Estática, 

Peneiras Planas, Peneiras Rotativas, Prensa, Resfriadores, Sistema de pesagem e dosagem, 

Sistemas de dosagem manual, Tanques de Processo, Transportador de Esteiras, Transportador de 

Rosca, Transportador pneumático, Transportadores de Arraste, Trituradores, Trituradores de 

Resíduos, Válvulas RotativasFábricas de ração, Aplicadora de enzimas líquidas em ração, 

Caçambas de pesagem, Ciclones, Elevadores de canecas, Extrusoras a seco, Extrusoras úmidas,  

 

Inst. de Pesquisas e Estudos Florestais 

Avenida Pádua Dias, 11 C.P. 530 - Piracicaba / SP CEP: 13400-970 

E-mail: abdala@ipef.br 

Site: www.ipef.br 

 

Inst. Pesquisas Tecnológicas do SP 

Av. Prof. Almeida Prado, 532 Butantã - São Paulo / SP CEP: 05508-901 

E-mail: ipt@ipt.br 

Site: www.ipt.br 

Centros de Pesquisa 

 

Intecnial S.A. 

Rua Alberto Parenti, 1133 Distrito Industrial - Erechim / RS CEP: 99.700-000 

E-mail: marketing@intecnial.com.br 

Site: www.intecnial.com.br 

Automaçao, Equipamentos para Biomassa, Equipamento para Reciclagem, Maquina para 

processamento de Biomassa, projetos, fabricação, montagem, plantas industriais em regime ´turn-

key´. 

 

Intertek do Brasil Inspeções Ltda. 

Av. Eng. Augusto Barata, s/n 

Alemoa - Santos / SP CEP: 11.095-650 

E-mail: marketing.brasil@intertek.com 

Site: www.intertek-br.com 

Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Centros de Pesquisa, Equipamentos para Biomassa, 

Aquecedores, Autoclave, Briquetadeira, Caldeira, Classificadora de residuo natural, Descascador de 
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tora, Destocadores, Elevador de Caneca, Enfardadeiras, Enleiradores, Equip. controle e combate a 

incêndios florestais, Equipamento para Reciclagem, Extrusora de carvão, Extrusora de residuos 

natural, Flotador, Forno Industrial, Maquina para processamento de Biomassa, Maquinas de 

maravalha, Moega, Moinhos de martelo, Peças e componentes, Peletizadora de briquete, Picadores 

de madeiras, Prensas, Pulverizadores Florestais, Queimadores de Biomassa, Rachadora de tora, 

Redler, Roscas Extratoras, Secador de Biomassa, Segadores, Sopradores, Transportador de 

caneca, Transportador de correia, Tremonha, Trituradores de residuos naturais, Melhoramento 

Genético para produção de Biomassa, Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, 

Biodigestão, Certificação, Consultor de Solo, Consultoria e planejamento energético, Consultoria 

Florestal e Ambiental, Credito de Carbono, Crédito Florestal, Distribuidora de gas natural, 

Engenharia Florestal e Ambiental, Gaseificação, Instalações de Plantas de Fábricas, Manutenção 

de Equipamentos, Processadora de biomassa e energia renovavel, Reaproveitamento Florestal, 

Reciclagem Ambiental, Reciclagem da madeira, Reflorestamento, Transporte e Comercialização de 

resíduo da madeira, Tratamento da madeira e de florestas, Processamento de Energia, 

Reaproveitamento de soja, bagaço de cana, mamona, Usina de produção de energia e residuos 

naturais, Produto Final de produção biomassa, Biocombustível, Briquetes, Carvão Concentrado, 

Cavaco, Combustível sólido, Lã de Rocha, Madeira e toras para produção de energia, Maravalha, 

Pellets Naturais, Serragem, Transporte, Acumulador, Aleirador, Caminhões, Carregador Florestal, 

Carreta florestal, Colheitadeira, Desbastador Florestal, Empilhadeira, Enfardadora, Escavadeira 

Forestal, Reboques, Recolhedeiras, Traçador de Toras, Tratores 

 

Itabox Ind. Com. de Móveis de Madeira 

Rod. Raposo Tavares, km 170,5, S/N 

Pinhal - Itapetininga / SP CEP: 18.200-000 

E-mail: alex.zanluchi@resinasbrasil.com.br 

Site: www.gruporesinasbrasil.com.br 

Materia Prima Florestal, Cavaco, Lenha Ecológica, Mudas de árvores para reflorestamento, 

Serragem, Produto Final de produção biomassa, Cavaco, Madeira e toras para produção de 

energia, Maravalha, Serragem 

 

Jalapão Florestal  

Natalicio Slongo Junior me 

Loteamento Córrego Prata Chácara, 152 

Zona Rural - Porto Nacional / TO CEP: 77.500-000 

E-mail: jalapaoflorestal@hotmail.com 

Site: www.jalapaoflorestal.com 

Materia Prima Florestal, Mudas de árvores para reflorestamento 

 

J de Souza Equipamentos Florestais 

Endereço: Rod. BR 116, km 247 - Lages (SC) - Brasil - CEP: 88514-680 

Telefone: +55 (49) 3226-0511 / (49) 3226-0722 / (49) 3226-0359 

Contato: Anderson de Souza E-mail: jdesouza@jdesouza.com.br 

Website: www.jdesouza.com.br 

Indústria fabricante de equipamentos florestais voltados à mecanização da silvicultura, colheita 

florestal e movimentação de madeira e seus derivados. 

Produtos e Serviços: Subsolares florestais, ancinhos, cabeçotes multifuncionais, Mini-Skidders, 

mesa traçadoras, garras de carregamento, concha com braço, peças de reposição e serviço 

técnico. 
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John Deere 

Endereço: Al. Caiapós, 298 - Barueri (SP) - Brasil - CEP: 06460-110 

Telefone: +55 (11) 4196-3999 Contato: Rodrigo Junqueira 

E-mail: junqueirarodrigos@johndeere.com 

Website: www.johndeere.com 

Multinacional americana fabricante de equipamentos agrícolas, de construção e florestal. 

Produtos e Serviços: Linha completa para colheita de florestas plantadas. 

 

K2on 

Endereço: R. Macarani, 35 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 04151-080 

Telefone: +55 (11) 5077-7700 Contato: Renato 

E-mail: contato@k2on.com.br 

Website: www.k2on.com.br 

Perfil da empresa: Especializada no desenvolvemos sistemas de iluminação para linha automotiva, 

máquinas pesadas (mineração, florestal, construção civil) e iluminação industrial. 

Produtos e Serviços: Faróis de LED e iluminação de última geração. 

 

Kolecti Recursos Florestais 

Endereço: Av. José Manoel Reis, 100 - Tijucas (SC) - Brasil - CEP: 88200-000 

Telefone: +55 (42) 9911-3051 Contato: Júlio César Soznoski 

E-mail: julio@kolecti.com.br 

Website: www.kolecti.com.br 

Prestadora de serviços na área de melhoramento genético e pesquisa florestal. 

Produtos e Serviços: Coleta de pólens e polinização massal e controlada; coleta de material 

genético a nível comercial e de pesquisa; coleta de sementes segregadas por família ou “mix” de 

forma manual ou mecanizada; seleção de genótipos superiores em plantios comerciais; 

beneficiamento de sementes de Pinus spp; propagação vegetativa (enxertia).  

 

Komatsu Forest 

Endereço: R. Gal. Lucas A. Guimarães, 211 - Pinhais (PR) - Brasil - CEP: 83323-130 

Telefone: +55 (41) 2102-2828 Contato: Gustavo Feliciano 

E-mail: gustavo.feliciano@komatsuforest.com 

Website: www.komatsuforest.com.br 

Atuante no segmento florestal, oferecendo ao mercado máquinas e implementos para colheita 

mecanizada de plantios sustentáveis de eucalipto e pinus. 

Produtos e Serviços: Harvester de pneus, Harvester sobre esteiras, , cabeçotes, picadores e garras. 

Equipamentos para Biomassa, Maquina para processamento de Biomassa, Picadores de madeiras, 

Trituradores de residuos naturais. Picadores, trituradores, picador, triturador, Morbark, Komatsu, 

forwarder, harvester, escavadeira, cabeçote, Feller, Clambunk, slasher, PC200, 890, 370E, 941, 

X3M, colheita florestal mecanizada. 

 

Komptech  

Quadrifoglio Representacoes ss Ltda. 

Rua Comandante Ismael Guilherme, 407 

Jd. Lusitania - Sao Paulo / SP 

CEP: 04.031-120 

E-mail: diretoria@quadrifoglio.net.br 
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Site: www.komptech.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Classificadora de residuo natural, Equipamento para Reciclagem, 

Maquina para processamento de Biomassa, Moinhos de martelo, Picadores de madeiras, 

Rachadora de tora, Secador de Biomassa, Transportador de correia, Tremonha, Trituradores de 

residuos naturais, Ferramentas para Poda Florestal, Facas e Lâminas, Materia Prima Florestal, 

Cavaco, Meio Ambiente, Biodigestores, Compostagem, Prestador de Serviços, Assessoria Florestal 

e Ambiental, Engenharia Florestal e Ambiental, Processadora de biomassa e energia renovavel, 

Reaproveitamento Florestal, Reciclagem Ambiental, Reciclagem da madeira, Reflorestamento, 

Tratamento da madeira e de florestas, Processamento de Energia, Usina de produção de energia e 

residuos naturais, Produto Final de produção biomassa, Cavaco, Combustível sólido 

 

Koppom Maskin 

Endereço: Hålvägen 1, 673 92 - Charlottenberg - Suécia 

Telefone: +46 (571) 101-60 

E-mail: jonas@koppommaskin.com 

Website: www.koppommaskin.com 

Especializada em comércio equipamentos florestais e de peças de reposição, desmontagem , 

correntes e vendas de pneus. 

Produtos e Serviços: Forwarders, Harvesters, entre outras máquinas. 

 

LABCONTROL - Instrumentos Científicos Ltda 

R. José de Carvalho, 294 

Santo Amaro - São Paulo / SP 

CEP: 04714-020 

E-mail: vendas@labcontrol.com.br 

Site: www.labcontrol.com.br 

Instrumentos de Medição, Medidor de Umidade Ambiental, Medidor de Volume e Precisão de 

Resíduos Naturais 

 

Laser Tech Equipamentos para Dendrometria 

Endereço: R. Priscila Pedroso de Melo, 498 - Araçoiaba da Serra (SP) - Brasil - CEP: 18190-000 

Telefone: +55 (15) 3291-7777 

Contato: Rafael Nascimento 

E-mail: rnascimento@lasertechbrasil.com.br 

Website: www.trupulse.com.br 

Fabricante e fornecedora de equipamentos florestais. 

Produtos e Serviços: Hipsômetros a laser, dendrômetro ótico e kit didático para dendrometria. 

 

LDS Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda. 

Av. Dr. Luciano Pacheco de Almeida Prado Neto, 900 

Nova Jau - Jau / SP 

CEP: 17213-481 

E-mail: adm@ldsmaquinas.com.br 

Site: www.ldsmaquinas.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Extrusora de residuos natural, Reciclagem Animal, Máquina para 

extração de gordura animal, Equipamentos para Reciclagem animal, Tanques de Armazenamento 

 

Leal Engenharia Ambiental  
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Elal Engenharia Ambiental Ltda. 

Rua Etore Pedrini, 108 

N. Senhora de Lourdes - Joaçaba / SC 

CEP: 89600-000 

E-mail: leal@lealengenharia.com.br 

Site: www.lealengenharia.com.br 

Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, Consultoria Florestal e Ambiental, 

Engenharia Florestal e Ambiental 

 

Lemaqui Equipamentos Industriais  

Janice Isolde Krohn 

Av.sete de Setembro Sl. 2, 320 - Sl. 

Florestal - Lajeado / RS 

CEP: 95.900-000 

E-mail: sac@lemaqui.com.br 

Site: www.lemaqui.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Peletizadora de briquete 

 

 

 

Librelato SA 

Endereço: Rod. SC 438 km 01, 69 - Orleans (SC) - Brasil - CEP: 88870-000 

Telefone: +55 (48) 3466-6000 

Contato: Graziela Gislon 

E-mail: graziela.gislon@librelato.com.br 

Website: www.librelato.com.br 

Fabricante de implementos rodoviários. 

Produtos e Serviços: Semirreboque basculante, semirreboque carga aberta, semirreboque carga 

fechada, semirreboque carregatudo, semirreboque tanque, semirreboque florestal, semirreboque 

silo, coletor compactador, basculantes, carroceria metálica e poliguindaste. 

 

Liebherr Brasil 

Endereço: R. Dr. Hans Liebherr, 01 - Guaratinguetá (SP) - Brasil - CEP: 12522-635 

Telefone: +55 (12) 3128-4242 

Contato: Moisés Moreira 

E-mail: info.lbr@liebherr.com 

Website: www.liebherr.com.br 

Fabricante de escavadeiras, pás-carregadeiras, betoneiras, guindastes de torre e guindastes 

offshore. Responsável pelas vendas e pós-vendas de equipamentos de mineração, guindastes 

móveis sobre esteiras e pneus, máquinas operatrizes, guindastes marítimos e componentes. 

Produtos e Serviços: Escavadeiras, pás-carregadeiras, betoneiras, guindastes de torre e guindastes 

offshore. 

 

Linea Pellets  

Linea Paraná Madeiras Ltda. 

R. Vitório Girardi, 100 

Centro - Senges / PR 

CEP: 84220-000 
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E-mail: contato@linea.com.br 

Site: www.linea.com.br 

Produto Final de produção biomassa, Pellets Naturais 

 

Logset 

Endereço: Hannisentie 2 - Vaasa - Finlândia - CEP: FI - 66530 Koivulahti 

Telefone: +358 (10) 286-3200  

Contato: Raphael Rosa 

E-mail: raphaelrosa@gmail.com 

Website: www.logset.com 

Perfil da empresa: Fabricante de máquinas e equipamentos florestais. 

Produtos e Serviços: Cabeçotes, Harvester e Forwarder. 

 

Lippel 

Endereço: R. Pitangueira, 733 - Caixa Postal, 39 - Agrolândia (SC) - Brasil - CEP: 88420-000 

Telefone: +55 (47) 3534-4266 

Contato: Jonas Lippel 

E-mail: jonas@lippel.com.br 

Website: www.lippel.com.br 

Fornecimento de soluções integradas de engenharia, fabricação de máquinas e equipamentos com 

instalação, treinamento e pós-venda, com finalidade de transformar biomassas e resíduos 

industriais em biocombustíveis e soluções de gestão de resíduos sólidos. 

 

Liptosflora Reflorestamentos Ltda. 

Anel Viário André Antônio Maggi, 4920-S - Setor S 

Zona Urbana - Tangará da Serra / MT CEP: 78.300-000 

E-mail: contato@liptosflora.com.br 

Site: www.liptosflora.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Ferramentas para Poda Florestal, Ilha de Sustentabilidade, Insumos 

para produção Biocombustíveis, Materia Prima Florestal, Mudas de árvores para reflorestamento, 

Meio Ambiente, Prestador de Serviços 

 

Lyptus  

Bahia Produtos de Madeira S.A. 

Rod. br 418, km 37 - Posto da Mata, SN - C.p. 31 Baía Dos Anjos - Nova Viçosa / BA CEP: 45.928-

000 

E-mail: jlsesilva@lyptus.com.br 

Site: www.lyptus.com.br 

Produtos e Serviços: Produto Final de produção biomassa, Briquetes, Cavaco, Serragem 

 

Macedo Forest 

Endereço: Av. Souza Naves, 4000 - Ponta Grossa (PR) - Brasil - CEP: 84064-000 

Telefone: +55 (42) 3239-1441 

Contato: Alceu Macedo 

E-mail: macedo@macedo.ind.br 

Website: www.macedo.ind.br 

Perfil da empresa: Revenda de equipamentos para colheita florestal. 
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Produtos e Serviço: Da empresa Konrad: cabeçote florestal, cabos aéreos, Harverster, 

transportador terrestre pully, picadores florestais da Musmax, equipamentos para estradas PTH, 

afiador de correntes da Suécia, inserto substituível da Alemanha, descascadores de madeiras da 

Masi-Brasil, peças, assistência técnica, customização de máquinas, material de corte. 

 

Madeira Total 

Endereço: R. Raul Obladen, 939 - São José dos Pinhais (PR) - Brasil 

Telefone: + 55 (41) 3058-0880 

E-mail: madeiratotal@madeiratotal.com.br 

Website: www.madeiratotal.com.br 

Portal de Informações e negócios do setor florestal. 

Produtos e Serviços: Portal de Negócios e notícias. 

 

Malinovski Florestal 

Endereço: R. Itupava, 1541, Sobreloja - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80040-455 

Telefone: +55 (41) 3049-7888 

E-mail: info@malinovski.com.br 

Website: www.malinovski.com.br 

Especializada em consultoria florestal, treinamentos, eventos e mídia florestal. 

Produtos e Serviços: Consultoria nas principais empresas florestais brasileiras; cursos de 

aperfeiçoamento técnico para profissionais florestais; organização da Expoforest, Seminário de 

Atualização sobre Sistemas de Colheita de Madeira e Transporte Florestal, Encontro Brasileiro de 

Silvicultura, Encontro Brasileiro de Infraestrutura Florestal; na área de mídia florestal o Canal 

Woodharvesting, no YouTube com 40.753.712 visualizações, e foi criado juntamente com o Portal 

Colheita de Madeira com o intuito de divulgar vídeos de máquinas e equipamentos para operações 

florestais de todas as partes do mundo. 

 

Malva 

Endereço: R. Alcaméia, 116 - Rio de Janeiro (RJ) - Brasil - CEP: 21031-520 

Telefone: +55 (21) 3147-6515 E-mail: faleconosco@malva.com.br 

Website: www.malva.com.br 

Empresa de defensivos e equipamentos fito e domissanitários. 

Produtos e Serviços: Linha de defensivos e equipamentos para o controle de pragas. 

 

Makita do Brasil 

Endereço: R. Makita Brasil, 200 - São Bernardo do Campo (SP) - Brasil - CEP: 09852-080 

Telefone: 0800-019-2680 Website: www.makita.com.br 

Perfil da empresa: Fabricante de ferramentas elétricas. 

Produtos e Serviços: Empresa desenvolve ferramentas elétricas, a bateria e a combustão que 

atendem a diversas áreas como: construção civil, indústria automotiva, marcenarias, marmorarias, 

jardinagem, agricultura, engenharia, dentre outras diversas áreas da indústria. Além de uma linha 

exclusiva para uso profissional. 

 

Manzoni Industrial Ltda. 

Rua Eldorado, 708 Jd. Itatinga - Campinas / SP CEP: 13.052-450 

E-mail: sandro@manzoni.com.br 

Site: www.manzoni.com.br 
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Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Extrusora de residuos natural, Transportador 

de caneca, matrizes, facas, roscas, luvas, martelos revestidos, martelos tratados, laminas, aneis, 

espaçadores, porta facas, discos, extrusoras, secadores, moinhos, transporte pneumatico, 

resfriadores 

 

Maquinafort 

Endereço: R. Willy Wagner, 336 - Taió (SC) - Brasil - CEP: 89190-000 

Telefone: +55 (47) 3562-2369 Contato: Tarcizo Rossi da Rosa 

E-mail: vendas@maquinafort.com.br 

Website: www.maquinafort.com.br 

Empresa do ramo de metalurgia na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. 

Produtos e Serviços: Serraria móvel SMM4, mini-serraria móvel MSMM1, refiladeiras circulares, 

afiadores de serra-fitas profissional, guinchos para tratores (reflorestamento), guinchos para micro-

tratores (reflorestamento), carretas tracionadas florestais para micro-tratores, roçadeiras frontais 

para micro-tratores, aparadores de grama para micro-tratores, carretas tracionadas (4x4) para 

micro-tratores, carretas simples para micro-tratores, carretas tracionadas para motocultivadores, 

carretas simples para motocultivadores, roçadeiras frontal para motocultivadores. 

 

MarketBook 

Endereço: 120 W Harvest Dr - Lincoln - Estados Unidos - CEP: 68516 

Telefone: +55 (21) 3958-1146 Contato: Andre Ferreira 

E-mail: andre-ferreira@marketbook.com 

 

Marrari Automação Industrial 

Endereço: R. Piauí, 1072 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80220-240 

Telefone: +55 (41) 3332-9393 

Contato: Joaquim 

E-mail: vendas@marrari.com.br 

Website: www.marrari.com.br 

Automação Industrial, analisadores de umidade e volume. 

Produtos e Serviços: Analisador de umidade para materiais granulados, contínuo e portátil; scanner 

para medição de volume em esteira transportadora; analisador de umidade e densidade para 

materiais granulados de origem orgânica; controle de produção com ferramentas Toyota (OEE);  

 

Massey Ferguson 

Endereço: Av. Guilherme Schell, 10260 - Canoas (RS) - Brasil - CEP: 92420-000 

Telefone: +55 (51) 3462-8472 

Contato: Vanessa Guenter 

E-mail: vanessa.guenter@agcocorp.com 

Website: www.agcocorp.com 

Os tratores, colheitadeiras e implementos da Massey Ferguson são fabricados pela AGCO, maior 

fabricante de tratores da América Latina e a maior exportadora do produto no Brasil. 

Produtos e Serviços: Tratores agrícolas na faixa de 50 a 370 cv de potência; implementos; 

colheitadeiras; equipamentos para fenação e forragem; pulverizador; soluções para agricultura de 

precisão. 

Matabi do Brasil 

Endereço: R. Amaro Leite, 160 - São Paulo (SP) - Brasil - CEP: 04763-060 

Telefone: +55 (11) 5524-1663 
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Contato: Fernando 

E-mail: fernando@matabi.com.br 

Website: www.matabi.com.br 

Distribuidora de pulverizadores costais manuais de pressão retida e pressão prévia. 

Produtos e Serviços: Pulverizadores costais manuais, polvilhadeiras, pulverizadores de pressão 

prévia, pulverizadores costais elétricos, válvula de pressão, bicos. 

 

Mater Maravalha Ind. e Com. Ltda. 

Rod. D. Pedro I, km 84, s/n 

Usina - Atibaia / SP 

CEP: 12.954-260 

E-mail: contato@matermaravalha.com.br 

Site: www.matermaravalha.com.br 

Produtos e Serviços: Produto Final de produção biomassa, Maravalha 

 

Mcparesco  

Mcpar Eng. Com. e Serv. Ltda. 

Av. José de Souza Campos, 1815 - Conj. 511/512 

Cambuí - Campinas / SP 

CEP: 13.025-320 

E-mail: mcparengenharia@mcpar.eng.br 

Site: www.mcpar.eng.br 

Prestador de Serviços, Consultoria e planejamento energético, Processadora de biomassa e 

energia renovavel, Processamento de Energia, Reaproveitamento de soja, bagaço de cana, 

mamona, Usina de produção de energia e residuos naturais 

 

Metalcava Equipamentos 

Endereço: R. Paulo Alves do Nascimento, 1458 - Lontras (SC) - Brasil - CEP: 89182-000 

Telefone: +55 (47) 3523-9999 / (47) 8809-3548 

Contato: Marcos Batista 

E-mail: vendas@metalcava.com.br 

Website: www.metalcava.com.br 

A Metalcava desenvolve e fabrica equipamentos e ferramentas para diversos ramos de atuação. 

Em 2005 colocou em sua linha de produção máquinas para madeireiras e serrarias. 

Produtos e Serviços: Picadores, máquinas para serraria, sistemas de transportes para resíduos, 

descascador de toras a tambor, carro transportador de toras, serra fita para desdobro de toras, 

guincho hidráulico, transportador virador de toras, transportador múltiplos de toras, 

individualizador de toras, transportador múltiplos de pranchas, exaustor, guia elétrica para serra 

fita e automação eletro pneumático. 

 

Metaza Aquecedores  

Dedonati e Dedonati Ltda. 

Parque Ind. Cirilo Caumo - Santa Helena / PR 

CEP: 85.892-000 

E-mail: metaza@metaza.com.br 

Site: www.metaza.com.br 

Produtos e Serviços: Grupo Gerador e Motores e Aquecedor 
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Mill Indústrias 

Endereço: R. José Gayoso Neves, 200 - Lages (SC) - Brasil - CEP: 88509-301 

Telefone: +55 (49) 3221-6200 Contato: Lucas De Zorzi 

E-mail: mill@mill.com.br 

Website: www.mill.com.br 

Fabricação de equipamentos para a indústria madeireira. Fabricação de lâminas de serras para a 

indústria madeireira e alimentícia. 

Fabricação de caldeiras, geradores de vapor e estufas de secagem. 

Produtos e Serviços: Equipamentos para a indústria madeireira. Lâminas de serras para a indústria 

de madeira, carne e marcenaria. Fabricação de caldeiras e silos de armazenagem. Geradores de 

vapor e estufas de secagem. 

 

MIP Florestal 

Endereço: R. José Barbosa de Barros, 1780 - Fazenda Experimental Lageado - Prospecta, sala 01 - 

Botucatu (SP) - Brasil - CEP: 18610-307 Telefone: +55 (14) 3880-7552 

Contato: Alexandre Coutinho Vianna Lima 

E-mail: acvlima@miflorestal.com.br 

Website: www.mipflorestal.com.br 

 

Minami 

Endereço: Est. do Minami km 01 - Biritiba Mirim (SP) - Brasil - CEP: 08940 000 

Telefone: +55 (11) 4692-1716 Contato: Marcos D. Matos 

E-mail: vendas@minami.ind.br 

Website: www.minami.ind.br 

Fabricante de máquinas agrícolas, gôndolas e telhados metálicos. 

Produtos e Serviços: Distribuidores de adubos, estercos, gesso e calcário, rotocanteiradores, 

rotavadores. 

 

Minusa 

Endereço: BR 116 Km 246 - Lages (SC) - Brasil - CEP: 88517-600 

Telefone: +55 (49) 3226-1000 Contato: Giuseppe Rosa 

E-mail: florestal@minusa.com.br 

Website: www.minusa.com.br 

Fabricante de material rodante e correntes flexíveis para máquinas florestais. 

Produtos e Serviços: Material rodante para aplicação em todas as marcas de equipamentos a base 

de esteiras, tais como tratores de esteiras, escavadeiras, picadores, dentre outros; correntes 

flexíveis para equipamentos sobre rodas, quais sejam, Harvester, Forwarders e Skidders.  

 

Miranda Corrêa Energia Ltda. 

Rua Tento,, 642 - Acesso Pelo Ramal da Caixa D´água 

Distrito Industrial 2 - Manaus / AM CEP: 69.000-000 

E-mail: mc.ecoenergia-f@hotmail.com 

Produtos e Serviços: Materia Prima Florestal, Cavaco, Prestador de Serviços, Reciclagem da 

madeira, Transporte e Comercialização de resíduo da madeira 

 

Mml Tecnologia em Caldeiras  

Rod. BR 460, Rod. Lambari/cambuquira, 373 - C. P. 143 Vila Nova - Lambari / MG CEP: 37.480-000 

E-mail: vendas@mmlcaldeiras.com.br 
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Site: www.mmlcaldeiras.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Caldeira 

Moinhos GV  

Metalurgica GV Ind. Com. Ltda. 

R. Zanzibar, 1137 Casa Verde - São Paulo / SP CEP: 02.512-010 

E-mail: moinhosgv@uol.com.br 

Site: www.moinhosgv.com.br 

Equipamentos para Biomassa, Moinhos de martelo, Reciclagem Animal, Equipamentos para 

Reciclagem animal 

 

Moinhos Tigre  

Maquinas Tigre S.A. 

Rua Joaquim Manuel de Macedo, 96 Barra Funda - Sao Paulo / SP CEP: 01.136-010 

E-mail: tigre@moinhostigre.com.br 

Site: www.moinhostigre.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Elevador de Caneca, Moinhos de martelo 

 

Motocana 

Endereço: Av. 1 de Agosto, 343 - Piracicaba (SP) - Brasil - CEP: 13414-030 

Telefone: +55 (19) 3412-1234 Contato: Vinicius Casselli 

E-mail: vinicius.casselli@motocana.com 

Website: www.motocana.com 

Fabricante de equipamentos para o mercado agrícola, florestal e reciclagem. 

Produtos e Serviços: Gruas florestais para montagem em tratores, caminhões e carretas florestais. 

Picadores florestais. 

 

Mudas Nobres 

BR 060 km 6 - Recreio dos Funcionários - Goiânia (GO) - Brasil  Telefone: +55 (62) 3296-2006 

E-mail: sac@mudasnobres.com.br 

Website: www.mudasnobres.com.br 

Atua no setor de reflorestamento e dedica-se a propiciar alternativas de exploração agrícola, 

geração de renda, agregação de valor e respeito ao meio ambiente. 

Produtos e Serviços: Assistência técnica, mogno africano, gel hidrófilo, adubos. 

 

Multifloresta 

Endereço: R. Milão, 268 - Avaré (SP) - Brasil - CEP: 18707-730 Telefone: +55 (14) 3731-2556 

E-mail: atendimento@multifloresta.com.br 

Website: www.multifloresta.com.br 

Empresa focada na gestão, manejo e inteligência de florestas. 

Produtos e Serviços: Gestão de florestas, licenciamento ambiental e regularização rural, mudas 

florestais: eucaliptos, nativas e outras espécies, comercialização de madeira. 

 

Münch Edelstahl Gmbh  

Gtec. Engenharia & Com Ltda. 

Rua Vicente da Fontoura, 909 – 604 Santana - Porto Alegre / RS CEP: 90.640-001 

E-mail: gtec.eng@terra.com.br 

Site: www.muench-gmbh.net 
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Produtos e Serviços:  Equipamentos para Biomassa, Elevador de Caneca, Maquina para 

processamento de Biomassa, Moinhos de martelo, Peletizadora de briquete, Picadores de 

madeiras, Queimadores de Biomassa, Redler, Roscas Extratoras, Secador de Biomassa, 

Transportador de caneca, Transportador de correia, Tremonha, Trituradores de residuos naturais. 

Peletização, Matrizes , capas de Rolo , Moagem , Peletização Biomassa, peletes, resfriador, 

extrusora 

 

Muyang Group  

Jiangsu Muyang Group Co., Ltd. 

Muyang Road, Hanjiang Industrial Park, 1 Yangzhou - Jiangsu - China / CN CEP: 225127 

E-mail: jasonwang@muyang.com 

Site: www.muyang.com 

Produtos e Serviços: Balanças, Dosadoras, Ensacadoras, Compressores, Fábricas de Ração, 

Aplicadora de enzimas líquidas em ração, Caçambas de Pesagem, Caldeiras, Carrinhos para 

transporte de ração, Ciclones, Controladores de Poeira, Desativadoras de soja, Desintegradoras, 

Elevadores de Canecas, Extrusoras à seco, Extrusoras úmidas, Misturadores Horizontais, 

Misturadores Verticais, Misturadores Y, Moinhos de Martelo, Moinhos de Rolo, Peletizadoras, 

Peneira Estática, Peneiras Planas, Peneiras Rotativas, Plaina para fabricação de maravalhas, 

Prensa, Resfriadores, Sistema de pesagem e dosagem, Sistemas de dosagem manual, Tanques de 

Processo, Transportador de Esteiras, Transportador de Rosca, Transportador pneumático, 

Transportadores de Arraste, Trituradores, Trituradores de Resíduos, Válvulas Rotativas, Meio 

Ambiente, Tratamento de Efluentes, Aeradores para tratamento de Efluentes, Controle de Odores, 

Desinfecção por ultravioleta, Despejos Industriais, Fertirrigação, Filtros para água, Projetos e 

Construção, Armazenamento de Grãos, Fábrica de Ração, Silos para Armazenagem, Grãos, Ração, 

Softwares, Software de Controle de Ambiente, Software de Formulação e Controle de 

FábricaBalanças, Dosadoras, Eletrônicas, Ensacadoras, Mecânicas, Plataformas, Rodoviárias, 

Fábricas de ração, Caçambas de pesagem, Carrinhos para transporte de ração, Ciclones, 

Controladores de poeira, Desativadoras de soja, Desintegradoras, Elevadores de canecas, 

Extrusoras a seco, Extrusoras úmidas, Misturadores horizontais, Misturadores verticais, 

Misturadores Y, Moinhos de martelo, Moinhos de rolo, Peletizadoras, Peneira estática, Peneiras 

planas, Peneiras rotativas, Prensa, Resfriadores, Sistema de pesagem e dosagem, Sistemas de 

dosagem automática, Sistemas de dosagem manual, Tanques de processo, Transportador de 

esteiras, Transportador pneumático, Transportadores de arraste, Transportadores de rosca, 

Trituradores, Trituradores de resíduos, Válvulas rotativas, Projetos e construção, Armazenamento 

de grãos, Fábrica de ração, Rastreabilidade e certificação, Silos para Armazenagem, Grãos, Ração, 

Softwares, Software de Controle de Ração, Software de Formulação e Controle de Fábrica, 

Software para Controle de Qualidade Equipamentos para Biomassa, Peletizadora de briquete 

 

NEST  

Núcleo de Excelência Geração Termoelétrica e Distribuída 

Av. BPS, 1303 - C.P. 50 Pinheirinho - Itajuba / MG CEP: 37500-903 

E-mail: electo@unifei.edu.br 

Site: www.nest.unifei.edu.br 

Produtos e Serviços: Centros de Pesquisa, Prestador de Serviços, Consultoria e planejamento 

energético, Gaseificação, Processadora de biomassa e energia renovavel, Processamento de 

Energia, Usina de produção de energia e residuos naturais, Universidade 
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New Holland Agriculture 

Av. J. K. de Oliveira 11.825 - Curitiba (PR) - Brasil - 81170-901 fone: +55 (41) 2107-6569 

Contato: Laura Speggiorin  E-mail: laura.speggiorin@external.cnh.com 

Website: www.newholland.com.br 

Fabricante de equipamentos agrícolas. Busca o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. 

Produtos e Serviços: Além dos tratores e pós-vendas, a New Holland oferece uma linha de 

máquinas que atuam na silvicultura, como a colheitadeira de biomassa, que atende produtores 

que colhem as madeiras das florestas destinadas para projetos de geração de energia. 

 

Nexsteppe Sementes do Brasil 

Av. Jose Rocha Bonfin, 214 - Sidney 123 e 124 

Lot. Santa Genebra - Campinas / SP 

CEP: 13.080-650 

E-mail: lvieira@nexsteppe.com 

Site: www.nexsteppe.com.br 

Produtos e Serviços: Insumos para produção Biocombustíveis, Melhoramento Genético para 

produção de Biomassa, Produto Final de produção biomassa, Biocombustível 

 

Nicoletti Picadores de Madeira 

Endereço: Rod. Raposo Tavares, km 162 - Itapetininga (SP) - Brasil - CEP: 18203-340 

Telefone: +55 (15) 3273-2818 / (15) 3273-2090 

Contato: Marcio Nicoletti 

E-mail: ncolettivendas@hotmail.com.br 

Website: www.nicolettimaq.com.br 

Empresa oferece suporte operacional, produzindo facas, contra facas, afiatrizes, esteiras 

transportadoras, confeccionando painéis eletrônicos, instalando motores elétricos, detectores de 

metais e inversores de frequência. Oferece suporte financeiro junto ao BNDES e PROGER. 

Produtos e Serviços: Picadores de madeiras, facas, contra facas, afiatrizes, esteiras 

transportadoras, painéis eletrônicos, instalação de motores elétricos, detectores de metais e 

inversores de frequência. 

 

NIPE - Unicamp  

Núcleo Interdiciplinar de Pesquisas Energéticas 

Caixa Postal, 1170 

Zeferino Vaz - Campinas / SP 

CEP: 13084-971 

E-mail: marciarogerio@terra.com.br 

Site: www.nipeunicamp.org.br 

 

Noma do Brasil 

Endereço: Rod. BR 376, km 415, 336 - Sarandi (PR) - Brasil - CEP: 87111-010 

Telefone: +55 (44) 3264-8000 

Contato: Rodrigo Fernandes 

E-mail: rfernandes@noma.com.br 

Website: www.noma.com.br 

Fabricante de implementos rodoviários. 
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Produtos e Serviços: Reboque julieta florestal 7700/8200 3 eixos - 6 fueiros ou 4 fueiros; reboque 

julieta florestal 7700/8200 4 eixos - 6 fueiros ou 4 fueiros; semirreboque bitrem florestal 16000 

12 fueiros ou 8 fueiros; semirreboque tritrem florestal 22570/24300 18 fueiros ou 12 fueiros. 

 

Orkel Brazil 

Endereço: Rod. PR 151, Km 282 - Castro (PR) - Brasil - CEP: 84196-200 

Telefone: +55 (42) 9921-8805 

Contato: Eduardo 

E-mail: eduardo@orkel.com.br 

Website: www.orkel.com.br 

Empresa de compactadoras. 

Produtos e Serviços: Compactadores. 

 

Oregon 

Endereço: R. Emilio Romani, 1630 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 81460-020 

Telefone: +55 (41) 2169-5800 Contato: Alexandre Lambert 

E-mail: alexandre.lambert@blount.com.br 

Website: www.oregonproducts.com 

Empresa atuante nos segmentos de jardim e floresta, agrícola e construção. É fabricante de 

sistema de corte e acessórios para a colheita manual e mecanizada. 

Produtos e Serviços: Correntes, sabres e acessórios. 

 

PCP Steel 

Endereço: R. Dalton Lahn Dos Reis, 269 - Caxias do Sul (RS) - Brasil - CEP: 95112-090 

Telefone: +55 (54) 3290-4800 Contato: Régis Puccini 

E-mail: comercial@unylaser.com.br 

Website: www.unylaser.com.br 

Fundada em 2003, a Unylaser fabrica, industrializa e monta conjuntos e subconjuntos para os 

mercados de implementos rodoviários, agrícola, florestal, guindastes, mineração, montadoras de 

caminhões e ônibus, fabricantes de máquinas industriais, construção civil, entre outros. 

Produtos e Serviços: Fabricação de peças e componentes metálicos de médio e grande porte de 

acordo com o projeto de cada cliente. Serviços de corte a laser, a plasma, por guilhotina, oxicorte, 

dobra, solda robotizada, jato, pintura, usinagem, entre outros. 

 

Painel Florestal 

Endereço: Rua José Barbosa de Barros, 1780 - Botucatu (SP) - Brasil - CEP: 18610-307 

Telefone: +55 (14) 3880-7176 

E-mail: contato@painelflorestal.com.br 

Website: www.painelflorestal.com.br 

Empresa jornalística com foco no setor florestal. 

 

Panorama - Controle Automatizado de Logística Florestal 

Endereço: R. Justino Cobra, 25 - São José dos Campos (SP) - Brasil - CEP: 12243-030 

Telefone: +55 (12) 3204-4686 Contato: Everton Hertz 

E-mail: comercial@panoramarastreamento.com.br 

Website: www.panoramarastreamento.com.br 

Empresa de tecnologia que desenvolve soluções customizadas transformando dados diversos de 

georeferenciamento de veículos, máquinas e equipamentos em informações úteis. 
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Produtos e Serviços: PANTRACK Rastreamento; LOGPAN software de gestão logística ponta a ponta 

automatizado; LOGFRETE software de logística de distribuição fracionada automatizado; LOGBUS, 

LOGLIX, entre outros. 

 

Palfinger Equipamentos Ltda 

Endereço: R. Flávio Francisco Bellini, 350 - Caxias do Sul (RS) - Brasil - CEP: 95098-170 

Telefone: +55 (54) 3026-7000 

Contato: Evaldo Oliveira 

E-mail: vendas@palfinger.com 

Website: www.palfinger.com 

Fabricante de guindastes articulados e telescópicos. 

Produtos e Serviços: Fabricação de guindastes para os segmentos florestais, reciclagem, locação, 

construção civil, mineração, agricultura, ceramistas, eletrificação, energia, plataformas elevatórias, 

cestas aéreas e elevadores veiculares. Instalação e manutenção de seus equipamentos na fábrica 

e em todo território nacional por meio de seus representantes. 

 

Pallmann do Brasil Indústria e Comércio Ltda 

Av. Presidente Juscelino, 1156 

Piraporinha - Diadema / SP 

CEP: 09.950-370 

E-mail: pallmann@pallmann.com.br 

Site: www.pallmann.com.br 

Produtos e Serviços:  Equipamentos para Biomassa, Descascador de tora, Equipamento para 

Reciclagem, Maquinas de maravalha, Moinhos de martelo, Peças e componentes, Picadores de 

madeiras, Trituradores de residuos naturais 

 

Pentair Hidro Filtros do Brasil Ind. e Com. de Filtros Ltda. 

Rua Gerson Andreis, 621 

Cidade Nova - Caxias do Sul / RS 

CEP: 95.112-130 

E-mail: sac.hidro@pentair.com 

Site: www.pentairhidrofiltros.com.br 

Produtos e Serviços: Meio Ambiente, Compostagem, Tratamento de dejeto, Tratamento de 

Efluentes. Filtros, elementos filtrantes, sistemas de filtração 

 

Penzsaur 

Endereço: Av. Presidente Kennedy, 4015 - Panambi (RS) - Brasil - CEP: 98280-000 

Telefone: +55 (55) 3376-9328 

E-mail: penzsaur@saur.com.br 

Website: www.penzsaur.com.br 

Especialista no desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos para o mercado 

florestal. Possui parcerias com empresas europeias renomadas internacionalmente atendendo a 

várias etapas do ciclo florestal. 

Produtos e Serviços: Gruas florestais para tratores, caminhões e Forwarders; gruas estacionárias; 

garras florestais; cabos aéreos; autocarregáveis florestais, colhedoras de biomassa; rebaixadores 

de tocos, Mini Skidder, guinchos florestais e Harvesters. 
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Pesa  

Paraná Equipamentos S.A. 

br 116, 11807 - km 100 

Vila Hauer - Curitiba / PR 

CEP: 81.690-200 

E-mail: marketing@pesa.com.br 

Site: www.pesa.com.br 

Produtos e Serviços: Grupo Gerador e Motores 

 

Petrodidatica Ltda  

Dag Aparelhos Cientificos Ltda. 

Rua Santa Rita, 181 

Vila Nova Bonsucesso - Guarulhos / SP 

CEP: 07.176-480 

E-mail: joao@petrodidatica.com.br 

Site: www.petrodidatica.com.br 

Produtos e Serviços: Instrumentos de Medição, Medidor de Volume e Precisão de Resíduos 

Naturais 

 

 

Petropar Agroflorestal Ltda. 

Rua Siqueira Campos, 1163 - 7º Andar Centro - Porto Alegre / RS CEP: 90.001-010 

E-mail: gilberto.bartz@evora.com 

Site: www.petropar.com.br 

Produtos e Serviços: Materia Prima Florestal, Lenha Ecológica 

 

PHMac 

Rua Madureira, 773 - Belo Horizonte (MG) - Brasil - CEP: 31235-100 +55 (31) 3428-2255 

Website: www.phmac.com.br 

Produtos e Serviços: Atuante no mercado de aluguel e vendas de equipamentos destinados à 

construção civil e pesada. 

 

Planalto Indústria e Comércio Ltda. 

Endereço: Rod. BR 282 - km 346 - Campos Novos (SC) - Brasil - CEP: 89620-000 

Telefone: +55 (49) 3541-7400 Contato: Luis Carlos Mecabô 

E-mail: comercial@planaltopicadores.com.br 

Website: www.planaltopicadores.com.br 

Fabricante de picadores. 

Produtos e Serviços: Picadores florestais e picadores fixos; transportadores de correias; 

transportadores de correntes; roscas varredoras Redler; válvulas dosadoras; moegas; elevadores 

de canecos; peneiras de disco e vibratórias; carros porta toras; mesas alimentadoras; mesa de 

impacto Silo pulmão; horizontais e verticais; desintegrador; repicador; e calha vibratória. 

 

PlanoA Planejamento Ambiental Ltda. 

Rua Lauro Linhares, 820 - Bl. 3 - Sl. 02 Trindade - Florianopolis / SC CEP: 88.036-001 

E-mail: pedro@planoamb.com.br 

Site: www.planoamb.com.br 
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Produtos e Serviços: Centros de Pesquisa, Insumos para produção Biocombustíveis, Meio 

Ambiente, Biodigestores, Compostagem, Tratamento de dejeto, Processamento de Energia, Usina 

de produção de energia e residuos naturais, Tratamento de Efluentes 

 

Plante Roots Viveiro Ambiental 

Endereço: Rod. GO - 426, km 15, Fazenda Laranjeira, Zona Rural - Inhumas (GO) - Brasil - CEP: 

75400-000 Telefone: +55 (62) 3598-0878 / (62) 9962-3384 

E-mail: atendimento@viveiroambiental.com.br 

Website: www.viveiroambiental.com.br 

Produtora de mudas florestais de sementes (PCS - Pomar Clonal de Sementes) e clones (várias 

espécies) atendendo contratos de plantios de empresas florestais e pequenos e médios produtores 

florestais. 

 

Ponsse Latin América 

Endereço: R. Joaquim Nabuco, 115 - Mogi das Cruzes (SP) - Brasil - CEP: 08735-120 

Telefone: +55 (11) 4795-4600  

Contato: Fernando Campos 

E-mail: fernando.campos@ponsse.com 

Website: www.ponsse.com 

Fabricante de Harvesters, Forwarders, cabeçotes, gruas e produtos do sistema de dados 

relacionados com a colheita. 

Produtos e Serviços: Harvesters, Forwarders, cabeçotes processadores, full service e pós-vendas 

(peças, serviços e treinamento). 

Produquímica Ind. Com. Ltda. 

R. Dr. Mario de Campos, 1401 

Centro - Jaboticabal / SP 

CEP: 14887-200 

E-mail: carlos.aurelio@produquimica.com.br 

Site: www.produquimica.com.br 

Produtos e Serviços: Insumos para produção Biocombustíveis 

 

Psi Energia Térmica Limpa  

Psi Thermo Metalurgica Ltda. 

Rua Alarico Ribeiro, 2033 

Santa Helena - Cachoeira do Sul / RS 

CEP: 96.503-071 

E-mail: comercial@psienergiatermica.com.br 

Site: www.psienergiatermica.com.br 

Produtos e Serviços: Automaçao, Equipamentos para Biomassa, Caldeira, Forno Industrial, Moega, 

Peças e componentes, Secador de Biomassa, Grupo Gerador e Motores, Gerador de Ar Quente, Ilha 

de Sustentabilidade, Meio Ambiente motor a vapor vertical, central termoelétrica, energia térmica, 

biomassa, microgeração energia limpa, caldeiras 

 

Qualilight Energia Ltda. 

Rua Tupinambas, 360 - 405 

Centro - Belo Horizonte / MG 

CEP: 30.120-904 

E-mail: qualilight@qualilight.com.br 
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Site: www.qualilight.com.br 

Produtos e Serviços: Prestador de Serviços, Consultoria e planejamento energético 

 

RA Florestal Ltda. 

Rua Aniceta Rodrigues de Sousa, 1930 

BR 262 - Ribas do Rio Pardo / MS 

CEP: 79180-000 

E-mail: raflorestal@hotmail.com 

Site: www.raflorestal.com.br 

 

Ramires Reflorestamento Ltda. 

Rod. Raposo Tavares,, Km 103,9 

Itanguá - Sorocaba / SP 

CEP: 18052-775 

E-mail: vivianimaran@ramires.com.br 

Site: www.ramires.com.br 

Produtos e Serviços: Materia Prima Florestal, Mudas de árvores para reflorestamento, Produto 

Final de produção biomassa, Madeira e toras para produção de energia 

 

Reobote Com. de Biomassas  

Fernando Henrique Marciano de Oliveira - me 

Rua Ozório Pedrico, 111 - Esquina 

Vila Santana - Itapetininga / SP 

CEP: 18.210-550 

E-mail: reobote@live.com 

Site: www.reobotebio.com.br 

Produtos e Serviços: Materia Prima Florestal, Cavaco, Serragem, Prestador de Serviços, 

Processadora de biomassa e energia renovavel, Reciclagem da madeira, Transporte e 

Comercialização de resíduo da madeira, Transporte, Caminhões 

 

Revista Referência 

Endereço: R. Maranhão, 502 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80610-000 

Telefone: +55 (41) 3333-1023 

E-mail: comercial@revistareferencia.com.br 

Website: www.revistareferencia.com.br 

Revista especializada no setor madeireiro de base florestal. 

 

Resulta - Representante Kahl no Brasil  

Resulta Imp. e Exp. e Rep. de Máq. Ltda. 

Rua São Virgílio, 176 Jd. Taboão - São Paulo / SP 

CEP: 05.741-240 

E-mail: contato@resultaltda.com.br 

Site: www.resultaltda.com.br 

Produtos e Serviços:  Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, 

Elevador de Caneca, Equipamento para Reciclagem, Extrusora de carvão, Maquina para 

processamento de Biomassa, Moega, Moinhos de martelo, Peças e componentes, Peletizadora de 

briquete, Picadores de madeiras, Prensas, Redler, Roscas Extratoras, Secador de Biomassa, 

Transportador de caneca, Transportador de correia, Tremonha, Trituradores de residuos naturais 
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Ritzmann  

C.W. Ritzmann Agroflorestal S/A 

R. FElipe Schmidt, 229 

Centro - Mafra / SC 

CEP: 89300-000 

E-mail: cwritz@brturbo.com.br 

Produtos e Serviços: Prestador de Serviços, Reflorestamento 

 

Roster Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

R. Getúlio Vargas, 833 - Não-Me-Toque (RS) - Brasil - CEP: 99470-000 

Telefone: +55 (54) 3332-4885 

Contato: Cesar Schultz 

E-mail: comercial@roster.ind.br 

Website: www.roster.ind.br 

Fabricante de máquinas para transplantio de mudas florestais, atuando também nos mercados de 

ventilação industrial e agropecuária. 

Produtos e Serviços: Máquinas transplantadoras de mudas florestais, desensiladeiras, ventiladores 

industriais. 

 

 

Roder Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Endereço: Rod. João Emílio Roder km 01 , 8 - Pardinho (SP) - Brasil - CEP: 18640-000 

Telefone: +55 (14) 3886-1441 

Contato: Dyme Anderson Roder 

E-mail: dyme@roderbrasil.com.br 

Website: www.roderbrasil.com.br 

Fabricante de equipamentos florestais. 

Produtos e Serviços: Garras florestais, carregadores florestais e frontais, auto carregável, Mini 

Skidder, garra traçadora, carretas de arraste, conchas, etc. 

 

Rodofort Ltda 

Endereço: Via Anhanguera km 108,05 - Sumaré (SP) - Brasil - CEP: 13181-030 

Telefone: +55 (19) 3322-2000 

Contato: André Pavane 

E-mail: comunicacao@rodofort.com.br 

Website: www.rodofort.com.br 

Fabricante de implementos rodoviários. 

Produtos e Serviços: Reboques; semirreboques; bitrens e rodotrens; atuando nas categorias de 

carrocerias de bebidas, furgões, lonados (sider), carga secas, basculantes, canavieiros, porta-

contêineres e projetos especiais. 

 

Rohden Termo Eng. Ltda. 

Rua Lilly Bremer, 173 

Navegantes - Rio do Sul / SC 

CEP: 89.160-000 

Telefone: (47) 3521-21 . . 

E-mail: agenor.rohden@gmail.com 
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Site: www.caldeiras.ind.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Caldeira, Queimadores de 

Biomassa, Meio Ambiente, Processamento de Energia, Usina de produção de energia e residuos 

naturais. Combustão, queimadores, queimador de biomassa, combustão de biomassa. 

 

Rolmig Industrial Ltda. 

Endereço: R. Cromita, 110 - Itabira (MS) - Brasil - CEP: 35903-053 

Telefone: +55 (31) 3831-7950 

Contato: Antonio Torres 

E-mail: vendas@rolmig.com.br 

Website: www.rolmig.com.br 

Desenvolve e produz máquinas e equipamentos para o setor madeireiro como UTMs (Usinas de 

Tratamento de Madeiras). 

Produtos e Serviços: Usinas de Tratamento de Madeiras, furadeiras multifuros, descascadores de 

toras, apontadores de toras, carretas para baldeio e ainda desenvolve máquinas e equipamentos 

especiais. 

 

Roster Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda. 

Rua Getúlio Vargas, 833 

Centro - Não-me-Toque / RS 

CEP: 99.470-000 

E-mail: comercial@roster.ind.br 

Site: www.roster.ind.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Ventilação, Exaustores centrífugos e roster, 

ventiladores, exaustores, plantadora de mudas, peças de usinagem 

 

Rotary-Ax Ind. e Com. de Equip. Florestais Ltda. 

Endereço: R. Matheus Pereira Carvalho - Pinhais (PR) - Brasil - CEP: 83323-220 

Telefone: +55 (41) 9974-1006  

Contato: Bruna D’Almeida 

E-mail: bruna@rotary-ax.com.br 

Website: www.rotary-ax.com.br 

Metalúrgica atuante no mercado de reposição para os diversos sistemas de corte florestal, 

industrial e agrícola. No setor metalmecânico, atua na área de usinagem de peças seriadas CNC 

para o mercado em geral. 

 

Rotobec do Brasil 

Endereço: Av. Cândido de Abreu, 526; cj. 109-A - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80530-000 

Telefone: +55 (41) 8852-5999 

Contato: Fernando Strobel 

E-mail: rotobecdobrasil@rotobec.com 

Website: www.rotobec.com 

Fabricante de garras e rotatores para aplicação florestal. 

Produtos e Serviços: Garras florestais para carregamento, Shovell Logging, Forwarders, pátios de 

madeira, coletoras de biomassa, alimentadoras de fornos de carvão e traçadoras. Rotatores 

pendulares e posicionadores de capacidades de 6.000 a 46.000 Kgf Extensões de lança e bielas. 
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Rotokran - Equipamentos Florestais  

Ligna Técnica Industrial Ltda. 

Estr. Irati - Gonçalves Jr., Km 03 - Cont. Vicente Machado 

Rio Bonito - Irati / PR 

CEP: 84.500-000 

Telefone: (42) 3423-33 . . 

E-mail: contato@rotokran.com.br 

Site: www.rotokran.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Ferramentas para Poda Florestal, Facas e 

Lâminas, Tesouras, Transporte, Carregador Florestal, Carreta florestal, Traçador de Toras 

 

RUD 

Endereço: R. Andreas Florian Rieger, 381 - Mogi das Cruzes (SP) - Brasil - CEP: 08745-260 

Telefone: +55 (11) 4723-4944 

Contato: Victor Silva 

E-mail: rud@rud.com.br 

Website: www.rud.com.br 

A RUD é uma companhia multinacional alemã com vasta experiência na produção e inovação 

tecnológica em correntes para movimentação de cargas, sistemas transportadores e correntes 

para pneus. 

Produtos e Serviços: Correntes para proteção e tração de pneus, elevadores de caneca e 

equipamentos transportadores com correntes de elo. Lingas de correntes, pontos de içamento e 

componentes para movimentação de cargas. 

 

S & D Florestal 

Rod. MG 164 Km 89 s/n - Zona Rural - Martinho Campos (MG) - Brasil - CEP: 35606-000 

Telefone: +55 (37 3524-1501  

Contato: Juliana Costa 

E-mail: juliana.costa@sdflorestal.com.br 

Website: www.sdflorestal.com.br 

Empresa de segmento florestal. 

Produtos e Serviços: Mudas de eucalipto clonais; madeira tratada e serrada; prestação de serviço 

silvicultura, maquinário florestal e transporte florestal; carvoejamento; construção civil. 

 

Sany Brasil 

Endereço: Estrada Velha Rio São Paulo (km 125,5), 5000, compl. Eugenio de Melo - São José dos 

Campos (SP) - Brasil- CEP: 12247-001 

Telefone: +55 (12) 3908-6150 

E-mail: atendimento@sanydobrasil.com 

Website: www.sanygroup.com 

Fabricante de máquinas. 

Produtos e Serviços: Escavadeiras; guindastes sobre esteiras e sobre caminhões; equipamento de 

perfuração, rodoviários e portuários. 

 

Scania Latin America Ltda. 

Endereço: Av. José Odorizzi, 151 - São Bernardo do Campo (SP) - Brasil - CEP: 09810-902 

Telefone: +55 (11) 4344-9333 

Contato: Renata Nascimento 
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E-mail: renata.nascimento@scania.com 

Website: www.scania.com.br 

Perfil da empresa: Fabricante de caminhões e ônibus para transporte pesado e de motores 

industriais e marítimos. 

Produtos e Serviços: Caminhões G 440 6x4 e um G 480 6X4; caminhões, G 440 6x4 com cabine 

simples, G 480 6X4 com cabine leito e R 480 6X4; caminhões pesados G 440 e G 480 com 

configuração de roda 6x4 e versões plataforma ou cavalo-mecânico; container oficina; e um motor 

industrial. 

 

Schiffl Industrial  

Rca Maquinas Industriais Ltda. 

Rua Antonio Burin, 16 

Santa Catarina - Erechim / RS 

CEP: 99.700-000 

E-mail: rca@rcamaquinas.ind.br 

Site: www.rcmaquinas.ind.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Secador de Biomassa 

 

SCH Maq. Equip. Ltda Me 

R. Romano Kuba, 162 

Centro - Salete / SC 

CEP: 89196-000 

E-mail: vendas@secamaq.com.br 

Site: www.secamaq.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Aquecedores, Caldeira, Secador de Biomassa 

 

Ses Surface Engineering Serviçes Ltda.  

Rua Vicente d Aquino, 86 

Jd. São Paulo - São Carlos / SP 

CEP: 13.570-060 

E-mail: icaro@duraforte.ind.br 

Site: www.ses-engenharia.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Moinhos de martelo 

 

Sew-Eurodrive Brasil Ltda. 

Av. Amâncio Gaiolli, 152 

Bonsucesso - Guarulhos / SP 

CEP: 07.251-250 

E-mail: sew@sew.com.br 

Site: www.sew-eurodrive.com.br 

Produtos e Serviços: Grupo Gerador e Motores. Motoredutores, motor elétricos, redutor industrial, 

conversor de frequencia, servomotor, automação, CLP, IHM 

 

Sfw Sistemas Térmicos 

Rua Alarico Ribeiro, 2015 

Oliveira - Cachoeira do Sul / RS CEP: 96.503-071 

E-mail: comercial@sfwsistemas.net 

Site: www.sfwsistemas.net 
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Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Caldeira, Forno Industrial, Peças e 

componentes, Secador de Biomassa, Processamento de Energia. Válvulas de segurança, válvula de 

segurança, carro automático de alimentação de caldeiras, filtro multiciclone, tubos aletados, 

caldeira, acessórios caldeira, periféricos caldeira, intercambiador 

 

Sgs do Brasil Ltda. 

Av. Andrômeda, 832 Alphaville - Barueri / SP CEP: 06.473-000 

E-mail: sgs.brasil@sgs.com 

Site: www.br.sgs.com 

Produtos e Serviços: Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, Certificação, 

Consultoria e planejamento energético, Engenharia Florestal e Ambiental 

 

Siebert 

Endereço: Av. Brasília, 5053 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 81020-010 

Telefone: +55 (41) 3099-7676 Contato: Udo Siebert ou Dimas Lange 

E-mail: info@siebert.com.br 

Website: www.siebert.com.br 

A Siebert comercializa no Brasil e América Latina 10 marcas alemãs. São plantas industriais, 

máquinas e sistemas para a indústria madeireira e de reciclagem que solucionam necessidades de 

segurança industrial, trituração e compactação de resíduos, entre outros. 

Produtos e Serviços: Agente local das seguintes marcas e produtos: Lindner Mobile Shredder 

(trituradores primários móveis e fixos), PAALGROUP (prensas enfardadeiras de papel, papelão, 

plástico, metal, resíduos sólidos urbanos e combustíveis derivados de resíduos), Dieffenbacher 

Zaisenhausen (prensas de baixa pressão para revestimento de painéis), Binos (máquinas e 

componentes para a produção de painéis MDF, OSB, aglomerados e cimento-madeira), GreCon 

(sistemas de detecção e extinção de faíscas e outros sistemas de medição), Rembe Safety+Control 

(discos de ruptura e soluções para proteção contra explosões e incêndios). 

 

Silvicontrol S/C Ltda. 

Rua José Barbosa de Barros, 1780 - Prospecta 

Sl. 1 - Botucatu / SP CEP: 18610-307 

E-mail: contato@silvicontrol.com.br 

Site: www.silvicontrol.com.br 

Produtos e Serviços: Prestador de Serviçoes, Assessoria Florestal e Ambiental, Consultoria e 

planejamento energético, Consultoria Florestal e Ambiental, Engenharia Florestal e Ambiental 

 

Singular do Brasil Industria de Maquinas e Equipamentos Ltda. 

Av. João Muniz Reis, SN - br 386 km 31 

Barril - Frederico Westphalen / RS 

CEP: 98.400-000 

E-mail: vendas@singulardobrasil.com.br 

Site: www.singulardobrasil.com.br 

Produtos e Serviços: Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, 

Elevador de Caneca, Transportador de caneca, Transportador de correia, Transporte 

 

Sinuelo Genética & Tecnologia Agropecuária  

Inter Trading Administração e Participação Ltda. 

Rod. BR 277 - Km 05, 5170 
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Orleans - Curitiba / PR 

CEP: 82.305-200 

E-mail: agro@sinueloagropecuaria.com.br 

Site: www.sinueloagropecuaria.com.br 

Produtos e Serviços: Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais, Equipamentos para Biomassa, 

Briquetadeira, Enfardadeiras, Prestador de Serviçoes, Consultoria e planejamento energético, 

Transporte, Recolhedeiras 

 

Soluções Monitorar  

Abili Tecnologia da Informação Ltda. 

Rua Martiniano de Carvalho, 864 - cj 405 Paraiso - São Paulo / SP CEP: 01.321-000 

E-mail: contato@monitorar.net.br 

Site: www.monitorar.net.br 

Produtos e Serviços: Instrumentos de Medição, Medidor de Umidade Ambiental, Medidor de 

Volume e Precisão de Resíduos Naturais Redes de sensores, monitoramento contínuo, Internet, 

consumo de água, consumo de energia, analítico, qualidade do ambiente interior 

 

Solumad - Sol. para estudo da Madeira 

Av. Castelo Branco, 170 Universitário - Lages / SC CEP: 88.509-900 

E-mail: solumad@solumad.com.br 

Site: www.solumad.com.br 

Produtos e Serviços: Centros de Pesquisa, Prestador de Serviçoes, Assessoria Florestal e 

Ambiental, Certificação, Consultoria e planejamento energético 

 

Sotreq  

Grupo Sotreq Ltda 

Rod. Anhanguera, Km 111,5 Vila Nova Veneza - Sumaré / S 

CEP: 13178-010 

E-mail: sotreq@sotreq.com.br 

Site: www.sotreq.com.br 

Produtos e Serviços:Gerador e Motores 

 

Specma do Brasil Mangueiras Hidráulicas Ltda. 

R. Antonio Zielonka, 700 - Pinhais (PR) - Brasil - CEP: 83323-210 Fone: +55 (41) 3669-6569  

Website: www.specmahydraulic.se 

Produtos e Serviços: Mangueiras hidráulicas. 

 

Steam Master Equipamentos Térmicos Ltda. 

Pça T. Nagashima, 1000 Parque Boa Vista - Varginha / MG CEP: 37.014-690 

E-mail: vendas@caldeiras.com 

Site: www.caldeiras.com 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Autoclave, Caldeira, Queimadores de Biomassa 

 

Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda. 

Endereço: Av. São Borja, 3000 - São Leopoldo (RS) - Brasil - CEP: 93032-000 

Telefone: +55(51)3579-9999 Contato: Camila Thormann 

E-mail: camila.thormann@stihl.com.br 

Website: www.stihl.com.br 
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Fabricante de ferramentas motorizadas portáteis. Conta com produtos destinados aos mercados 

florestal, agropecuário, de jardinagem, doméstico e construção civil. 

Produtos e Serviços: Ferramentas motorizadas portáteis, como motosserras, roçadeiras, 

pulverizadores, sopradores, motopoda, perfuradores, lavadoras, podadores, cortadores a disco e 

ferramentas multifuncionais. 

 

Sul Serras Ltda 

Endereço: R. Giácomo Zatti, 2123 - Caxias do Sul (RS) - Brasil - CEP: 95043-290 

Telefone: +55 (54) 3027-2432 E-mail: sulserrasrs@sulserrasrs.com.br 

Website: www.sulserrasrs.com.br 

Fabricante de serras. 

Produtos e Serviços: Serras circulares, fresas, cabeçotes, rebolos, serra fita, facas e acessórios. 

 

SuperAgri Ltda 

Endereço: R. Otávio Camilo, 110 - Brotas (SP) - Brasil - CEP: 17380-000 

Telefone: +55 (14) 3653-4433 Contato: Rafael 

E-mail: superagri@superagri.com.br 

Website: www.superagri.com.br 

Fabricante de pulverizadores e produtos voltados à jardinagem. 

Produtos e Serviços: Pulverizadores manuais, elétricos, motorizados e UBV (Ultra Baixo Volume). 

 

Superbac Biotechnology Solutions  

Superbac Proteção Ambiental S.A. 

Rua Quintana, 887 - Conjs. 93 e 94 

Brooklin Novo - São Paulo / SP CEP: 04.569-011 

E-mail: comercial@superbac.com.br 

Site: www.superbac.com.br 

Produtos e Serviços: Meio Ambiente, Tratamento de Efluentes, Biotecnológia, bactérias, 

microrganismos, sustentabilidade, degradação de compostos orgânicos, Controle de Odores, 

Efluentes Industriais, biorremediação 

 

Sysflor Certificações Florestais 

Endereço: : Av. Senador Salgado Filho, 1385, sala 114/116 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 81510-

000 

Telefone: +55 (41) 3344-5061 

Contato: Vanilda Rosângela de Souza 

E-mail: vanilda.souza@sysflor.com.br 

Website: www.sysflor.com.br 

Realiza a avaliação de certificação de florestas, produtos e outros serviços. 

Produtos e Serviços: Como representante oficial do organismo certificador SCS Global Services no 

Brasil, a Sysflor atua em avaliações de certificação FSC® (Forest Stewardship Council®) e de 

madeira controlada, assim como na verificação de legalidade (LHV - Legal Harvest Verification™), 

verificação e validação de projetos de carbono (GHG - Greenhouse Gas), avaliação de certificação 

de cana-de-açúcar (BONSUCRO -Better Sugarcane Initiative), certificação de biocombustíveis (RSB - 

Roundtable on Sustainable Biomaterials), certificação da pesca (MSC - Marine Stewardship 

Council) e certificação de aquicultura (ASC - Aquaculture Stewardship Council), independentemente 

do produto, escala, intensidade da atividade e localização geográfica. 
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Tajfun do Brasil Ltda. 

Endereço: R. Colombo, 182 / 22 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 80540-250 

Telefone: +55 (41) 3203-9337 

Contato: Marlos César Schmidt 

E-mail: info@tajfun.com.br 

Website: www.tajfun.com.br 

Equipamentos florestais e reciclagem. 

Produtos e Serviços: Guinchos florestais, carregadores florestais e reciclagem, processadoras de 

lenha, cabo aéreo, instrumentos para biometria e diversos acessórios. 

 

Tecnal  

Tnl Indústria Mecânica Ltda. 

Rod. Raposo Tavares, KM 381 

Jd. Guaporé - Ourinhos / SP CEP: 19.900-000 

E-mail: tnl@tecnal.ind.br 

Site: www.tecnal.ind.br 

 Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Extrusora de residuos natural 

 

Tecnovip Instrumentos de Medição Ltda. 

Rua Waldomiro Rossi, 07 Jd. Nova Espírito Santo - Valinhos / SP CEP: 13.273-202 

E-mail: marketing@tecnovip.com 

Site: www.tecnovip.com 

Produtos e Serviços: Instrumentos de Medição, Medidor de Umidade Ambiental 

 

Tecpar  

Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar 

R. Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 

CIC - Curitiba / PR 

CEP: 81.350-010 

E-mail: src@tecpar.br 

Site: www.tecpar.br 

Produtos e Serviços: Centros de Pesquisa, Sanidade, Fertilizante, Prestador de Serviçoes, 

Assessoria Florestal e Ambiental, Certificação, Consultoria e planejamento energético, Consultoria 

Florestal e Ambiental, Credito de Carbono, Processadora de biomassa e energia renovavel, 

Reciclagem Ambiental, Tratamento de Efluentes, Universidade 

 

Termoelec - Green Energy 

Rua Frei Hilário, 75 

Campinas - São José / SC CEP: 88101-310 

E-mail: mario.gutierrez@termoelec.com 

Site: www.temoelec.com 

 Produtos e Serviços: Prestador de Serviçoes, Consultoria e planejamento energético, Instalações 

de Plantas de Fábricas 

 

Termotemp Com. de Ap. Aut. e Med. Ltda. 

Rua Capitão Rubens, 868 

Pq. Edu Chaves - São Paulo / SP 

CEP: 02.233-000 
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E-mail: vendas@termotemp.net 

Site: www.termotemp.net 

Produtos e Serviços: Automaçao, Instrumentos de Medição 

 

Terra Bioenergia  

Pudell e Pudell Ltda. 

Av.brasil, 591 - Sl. 02 

Centro - Campo Verde / MT 

CEP: 78.840-000 

E-mail: terrabioenergia@gmail.com 

Site: www.pudells.com.br 

Produtos e Serviços:  Grupo Gerador e Motores, Meio Ambiente, Biodigestores, Compostagem, 

Telas para galpões, Tratamento de dejeto, Prestador de Serviçoes, Biodigestão, Consultoria e 

planejamento energético, Credito de Carbono, Distribuidora de gas natural, Gaseificação, 

Investimentos financeiros, Processamento de Energia, Reaproveitamento de soja, bagaço de cana, 

mamona, Usina de produção de energia e residuos naturais 

 

Thorco 

Endereço: R. Coimbra, 181 - Cotia (SP) - Brasil - CEP: 06712-410 

Telefone: +55 (11) 4613-1177 

Contato: Thomas Harling Pereira 

E-mail: thomas@thorco.com.br 

Website: www.thorco.com.br 

Fabricante de acessórios para linhas florestais, mineração e construção. 

Produtos e Serviços: Garras hidráulicas (pás-carregadeiras, escavadeiras e retroescavadeiras), 

engate rápido hidráulico (pás-carregadeiras, escavadeiras e retroescavadeiras), caçambas (pás-

carregadeiras, escavadeiras e retroescavadeiras). 

 

Thor Máquinas e Montagens Ltda 

Estr. Municipal Francisco Viterbo Borges,, s/n 

C.P. 861 - Santa Maria / RS CEP: 97070-370 

E-mail: marta@thor.com.br 

Site: www.thor.com.br 

Produtos e Serviços: Reciclagem Animal, Equipamentos para Reciclagem animal, Aerocondensador, 

Ensacadeira, Peneira Estática, Tanques de Armazenamento 

 

Timber Forest Equipamentos 

Endereço: Av. Juscelino K. de Oliveira, 3545 - Curitiba (PR) - Brasil - CEP: 81270-200 

Telefone: +55 (41) 3317-1414 

Contato: Jober Fonseca 

E-mail: jober@rodoparana.com.br 

Website: www.timberforest.com.br 

A Timber Forest Equipamentos, empresa do Grupo Rodoparaná, é distribuidora mundial da Log 

Max. 

Produtos e Serviços: Cabeçotes processadores, Feller de Corrente, Feller de Tesoura, Feller 

Buncher, Grua Logloader para carregamento e com Paralelismo para Harverters, Slasher, Material 

de Corte Iggesund, Oregon e transformação de máquina base para florestal. 
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TMO 

Endereço: R. Brasilia, 971 - Caçador (SC) - Brasil - CEP: 89500-000 

Telefone: +55 (49) 3561-6000 

Contato: Deydre Busato Tortato 

E-mail: deydre@tmo.com.br 

Website: www.tmo.com.br 

Fabricante equipamentos florestais destinados à colheita florestal. 

Produtos e Serviços: Carregadores florestais, auto carregáveis, carregadores em trator, 

carregadores em caminhão, carregadores estacionários, carretas, guinchos, cabeçotes florestais, 

transportadores florestais, garras florestais. Assistência técnica especializada. 

 

Tpa Trituradores do Brasil Ltda. 

Rua Zara, 66 Casa Verde - São Paulo / SP 

CEP: 02.512-030 

E-mail: vendas@tpadobrasil.com.br 

Site: www.tpadobrasil.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Equipamento para Reciclagem, Picadores de 

madeiras, Trituradores de residuos naturais 

 

Trelleborg Wheel Systems 

Endereço: Av. Lazaro Brigido Dutra, 700 - Lençóis Paulista (SP) - Brasil - CEP: 18682-335 

Telefone: +55 (14) 3269-3600 

Contato: Rafaella Sene 

E-mail: rafaella.sene@trelleborg.com 

Website: www.trelleborg.com/wheelsystems 

Fabricante de pneus e rodas para os maquinários agrícola, florestal, empilhadeiras e outros 

veículos de movimentação de materiais. 

Produtos e Serviços: Pneus, rodas e câmara de ar. 

 

 

Tracbel 

Endereço: Via Expressa de Contagem, 3600 - Contagem (MG) - Brasil - CEP: 32370-485 

Telefone: +55 (31) 2104-1800 Contato: Isabella Bregunci 

E-mail: marketing@tracbel.com.br 

Website: www.tracbel.com.br 

Máquinas e equipamentos pesados. 

Produtos e Serviços: Máquinas, peças e serviços. 

 

Tropical Flora Reflorestadora Ltda. 

Endereço: R. Pref. Salviano Pereira de Andrade, 446 - Garça (SP) - Brasil - CEP: 17400-000 

Telefone: +55 (11) 4992-1228 Contato: Rodrigo Ciriello 

E-mail: rodrigo@tropicalflora.com.br 

Website: www.tropicalflora.com.br 

Reflorestadora, produtora de mudas, consultoria florestal e venda de madeira. 

Produtos e Serviços: Reflorestamento de madeira nobre tropical; produção sustentável de palmito, 

madeira e café; produção de mudas de guanandi, mogno africano. 
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Ucelo do Brasil Plásticos Ltda.  

B. Pavani Plasticos – Eireli - EPP 

Rua Serra de Roraima, 100 

Jd. Bandeirantes - Londrina / PR CEP: 86.065-640 

E-mail: comunicacao@ucelo.com.br 

Site: www.ucelo.com.br 

Produtos e Serviços: Armazenagem, Silos Horizontais e Verticais. Canecas elevadoras para silos, 

caçambas elevadoras para silos, armazenagem agrícola, borracha líquida, impermeabilizante, 

esferas de borracha, pré-limpeza de grãos, correias elevadoras 

 

Universal Csj Fabrica de Ração  

Araujo Oliveira Indústria Comércio e Exportação de Máquinas Ltda. 

Rua Pedro Alvares Cabral, 399 

St. Antonio de Lisboa - Rio Verde / GO 

CEP: 75.904-690 

E-mail: comercial@universalcsj.com.br 

Site: www.universalcsj.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Moinhos de martelo, Trituradores de residuos 

naturais, fábrica de ração, moinho, misturador, elevador, canecas, dala elevatória, esteira, pré 

limpeza, silo, armazenagem, rosca transportadora, conjunto, fabricação, maquinário, 

equipamentos agrícola 

 

Usina da Peça Ltda 

Endereço: R. José lian, 180 - Matão (SP) - Brasil - CEP: 15991-533 

Telefone: +55 (16) 3384-212 Contato: Giampaolo Rafael Sola 

E-mail: comercial@usinadapeca.com.br 

Website: www.usinadapeca.com.br 

Produtos e Serviços: Fabricação de peças sob encomenda, prestação de serviços em usinagem e 

tratamento térmico. 

 

Vale Soluções em Energia S.A. - Vse 

Rod. Presidente Dutra, Km 138 

Eugênio de Melo - São José Dos Campos / SP 

CEP: 12.247-004 

Telefone: (12) 3221-27 . . 

E-mail: murilo.fiuza@vale.com 

Site: www.vale.com 

Produtos e Serviços: Grupo Gerador e Motores, Ilha de Sustentabilidade, Prestador de Serviçoes, 

Biodigestão, Gaseificação 

 

Valtra do Brasil Ltda 

R. Capitão Francisco de Almeida, 695 - Mogi das Cruzes (SP) - Brasil - CEP: 90160-003 

Telefone: +55 (11) 4795-2332 

Contato: Fátima Faria 

E-mail: fatima.faria@agcocorp.com 

Website: www.valtra.com.br 

Fabricante de tratores. A empresa faz parte do grupo AGCO. 
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Produtos e Serviços: Tratores agrícolas na faixa de 50 a 375 CV de potência; plantadeiras para 

cultura de inverno e verão de 3 a 34 linhas; colheitadeiras convencionais e axiais; produtos para 

enfardamento de biomassa e alimentação animal; implementos para distribuição de fertilizantes, 

pulverizador autopropelido. 

 

Vantec Equipamentos Ltda 

Endereço: Av. La Salle, 2040 - Xanxerê (SC) - Brasil - CEP: 89820-000 

Telefone: +55 (49) 3441-5200 

Contato: Jakson Fabiani 

E-mail: vantec@vantec.ind.br 

Website: www.vantec.ind.br 

A Vantec é uma empresa especializada na fabricação de máquinas para automação industrial, 

biomassa, empilhadeiras, laminadora, reciclagem e serraria. 

Produtos e Serviços: Picadores de madeira, picadores florestais, trituradores de madeira, 

briquetadeiras, silos, esteiras, prensas, revolvedores de compostagem, máquinas de maravalha, 

descascadores de toras, empilhadeiras, carregadeiras; acessórios (conchas, garfos); afiadores de 

facas para tornos, centradores de toras, esteiras, guilhotinas, tornos laminadores, moinhos, 

prensas, trituradores, silos para armazenagem, destroçadores de lixo, peneiras, plataformas de 

classificação, afiadores, carros porta toras, esteiras, serras circulares, serras fitas, etc. 

 

Vastin Ind. de Válvulas Ltda 

Rua Salvador Leme, 344 Bom Retiro - São Paulo / SP CEP: 01.124-020 

E-mail: vastin@vastin.com.br 

Site: www.vastin.com.br 

Produtos e Serviços:  Armazenagem, Processamento de Energia, Reaproveitamento de soja, bagaço 

de cana, mamona, Usina de produção de energia e residuos naturais 

 

Vermeer Equipamentos e Tecnologias Ltda 

Endereço: R. Francisco Juliato, 79 - Valinhos (SP) - Brasil - CEP: 13279-000 

Telefone: +55 (19) 2517 9400 

Contato: Flávio Leite / Lucas Zimmer 

E-mail: brasil@vermeer.com 

Website: www.vermeerbrasil.com 

Fabricante máquinas florestais para manejo de árvores e processamento de resíduos de madeira. 

Produtos e Serviços: Picadores, trituradores horizontais, trituradores tubulares, destocadores, 

picadores de galhos e reboques. 

 

Vertec Serviços Industriais Ltda. 

R. Pe Kolb, 1503 Anita Garibaldi - Joinville / SC CEP: 89802-145 

E-mail: vertec@vertec.com.br 

Site: www.vertec.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Peças e componentes 

 

Vetquímica Comercial Agrícola Ltda. 

Endereço: Av. Marechal Rondon, 1280 - Campinas (SP) - Brasil - CEP: 13070-172 

Telefone: +55 (19) 3744-2700 

Contato: Andre Luis Yuko Miike 

E-mail: andre@vetquimica.com.br 
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Website: www.vetquimica.com.br 

A Vetquímica é uma empresa especializada em produtos e tecnologias para o reflorestamento, 

grãos armazenados e hotifruti. 

Produtos e Serviços: Inseticidas, herbicidas e fertilizantes das marcas Syngenta, FMC, UPL, Bio 

Soja e Heringer. 

 

Vida Verde Ltda 

Av. Rainha, 800 - Mogi Mirim (SP) - Brasil - CEP: 13803-350 Telefone: +55 (19) 3022-5500 

Contato: Ana Paula 

E-mail: paula@vidaverde.agr.br 

Website: www.vidaverde.agr.br 

Fabrica e comercializa substratos para culturas de café, hortaliças, flores, citrus, florestal, fumo e 

linha especial de produtos como fibra de coco, chips de coco e casca de pinus. 

Produtos e Serviços: Substratos agrícolas, fibra de coco granulada, casca de pinus para 

paisagismo, slabs. 

 

Viena Florestal Ltda 

R. Tome de Souza, 649 Funcionarios - Belo Horizonte / MG CEP: 30140-130 

E-mail: diretoria@vienairon.com.br 

Site: www.vienairon.com.br 

 Produtos e Serviços: Prestador de Serviços, Assessoria Florestal e Ambiental, Consultoria Florestal 

e Ambiental, Engenharia Florestal e Ambiental, Reaproveitamento Florestal, Reciclagem Ambiental, 

Reflorestamento, Tratamento da madeira e de florestas 

 

Vignis Pesquisas e Comercio de Cana de Açucar Ltda. 

Fazenda São Pedro, Sn, Est. Municipal SPS 247, Km 3 Zona Rural - Santo Antonio de Posse / SP 

CEP: 13.830-000 

E-mail: contato@vignis.com.br 

Site: www.vignis.com.br 

Insumos para produção Biocombustíveis, Melhoramento Genético para produção de Biomassa, 

Produto Final de produção biomassa. Cana Energia 

 

Vivante  

Dalkia Brasil S.A. 

Rua Alexandre Dumas, 2.200 - 4° Andar Chácara Santo Antônio - São Paulo / SP CEP: 04.717-910 

E-mail: cliente@vivantebr.com 

Site: www.vivantebr.com 

Prestador de Serviçoes, Consultoria e planejamento energético, Manutenção de Equipamentos Na 

indústria, um minuto vale muito. Continuidade, eficiência e otimização de recursos são a chave 

para garantir maior rentabilidade.  

 

Volvo do Brasil Veículos Ltda. 

AV. JUSCELINO K OLIVEIRA, 2600 

Cidade Industrial - Curitiba / PR CEP: 81260-900 

E-mail: catherine.cruz@volvo.com 

Site: www.volvo.com 

Produtos e Serviços:  Transporte, Escavadeira Forestal 
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Vosser Ind. Com. de Geradores de Calor Ltda. 

Rua Manoel Aranha, 4900 - Indústria 

Área Industrial - Medianeira / PR CEP: 85.884-000 

E-mail: vosseraquecedores@gmail.com 

Site: www.vosser.com.br 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Aquecedores 

 

Weg Motores Ltda. 

Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 330  - Jaraguá do Sul / SC 

CEP: 89256-900 

E-mail: andressa@weg.net 

Site: www.weg.net 

 Produtos e Serviços: Grupo Gerador e Motores 

 

Wenger do Brasil Ltda. 

Rua a, 467 - Cond. Portal do Anhanguera 

Macuco - Valinhos / SP CEP: 13.279-411 

E-mail: mauriciob@wenger.com 

Site: www.wenger.com 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Extrusora de residuos natural, Forno Industrial 

 

Widi Tecnologia em Soluções Industrias Ltda. 

Rua Georgia, 47 Brooklin - São Paulo / SP CEP: 04.559-010 

E-mail: contato@widi-eng.com 

Site: www.widi-eng.com 

Produtos e Serviços: Equipamentos para Biomassa, Peletizadora de briquete, Transportador de 

correia 

 

Wood-Mizer do Brasil 

Endereço: R. Dom Pedro I, 205 - Ivoti (RS) - Brasil - CEP: 93900-000 

Telefone: +55 (51) 3563-4784 

Contato: Rosana Lopes 

E-mail: rlopes@woodmizer.com.br 

Website: www.woodmizer.com.br 

Produtos e Serviços: Serrarias móveis, afiadores, refiladores, laminas, entre outros produtos. 

 

Woodtech do Brasil Sistemas de Medição Ltda 

Endereço: Av. Nereu Ramos, 4529, Sala 04 - Itapema (SC) - Brasil - CEP: 88220-000 

Telefone: +55 (47) 3268-5050 

Contato: Ricardo Righetti 

E-mail: ricardo.righetti@woodtechms.com 

Website: www.woodtechms.com 

Fabricante de sistemas automáticos de medição de volume, utilizando o escaneamento a laser 

para medição de toras, cavacos, biomassa, carvão e agregados, tais como areia e brita, entre 

outros. 
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Fundada em 2005, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a Brasil Biomassa é a empresa 

pioneira no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis (participação, produção industrial 

para fins de energia térmica e para exportação, engenharia industrial  e gestão empresarial e 

investimentos e de desenvolvimento de novos negócios e marketing internacional) e líder na área 

de consultoria especializada em estudos e projetos de uso e de produção de biomassa (forma 

industrial pellets e briquetes) e co-geração de energia (térmica) e energias renováveis.  

Atuamos com uma equipe de 22 profissionais na área de engenharia industrial e florestal, 

economia e planejamento estratégico, direito internacional  e administração. Temos mais de 150 

parceiros internacionais para o desenvolvimento de negócios. É a empresa responsável pelo 

desenvolvimento dos principais projetos industriais (atendendo as maiores empresas do setor 

florestal, industrial, madeira, papel e celulose e sucroenergético). 

Ao longo dos anos a Brasil Biomassa realizou (em desenvolvimento) mais de 44 projetos industriais 

e 355 estudos técnicos de viabilidade para empresas do Brasil, Estados Unidos, Africa do Sul e da 

Europa com uma grande equipe mutidisciplinar experiência técnica no desenvolvimento de 

projetos.  

A Brasil Biomassa e Energia Renovável é a maior consultoria técnica e participação e 

desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis no Brasil com a experiência nacional e 

internacional em mais de 44 projetos industriais sustentáveis (biomassa, pellets e briquetes) e 355 

estudos técnicos e de viabilidade econômica para empresas do Brasil, Estados Unidos, União 

Européia e a África (com uma experiente equipe de 22 profissionais em engenharia, administração, 

economia e direito) e pode fornecer as informações e respostas para que o seu projeto seja seguro.  

Atuamos desde a concepção do projeto, planejamento estratégico e engenharia industrial até a 

garantia de venda da sua produção industrial ao mercado internacional. Nossa experiência se 

consolida no conhecimento no desenvolvimento de projetos com avançada tecnologia industrial.  

Afinal de contas, a biomassa, bioenergia e pellets é o nosso negócio e atuamos: 

• Elaboração do plano de negócios com um detalhamento em mais de 400 páginas de dados 

técnicos e informações do processo industrial e do mercado internacional para que possa planejar 

com segurança no desenvolvimento do seu projeto. 

• Desenvolvimento do mapeamento de matéria-prima, localização industrial com planejamento, 

estudo da logística de fornecimento, produção e de transporte rodoviário e marítimo.  

• Apresentação do projeto industrial para a Prefeitura e Governos estaduais visando a obtenção de 

doação de área industrial e de benefícios fiscais na a implantação da unidade. 

• Apoio com equipe de engenharia para elaboração da RIMA e para a obtenção de licenças 

ambientais (estudo de impacto ambiental) para que possa instalar a sua unidade industrial. 

• Estudos prévios de engenharia industrial, plano de viabilidade econômica e financeira e project 

finance, gerenciamento de projetos (desde o fornecimento da matéria-prima a produção final), due 

diligence e tecnologia industrial. Seleção de EPC (atuação em engenharia, projeto e a construção 

da unidade)  para a administração segura do projeto industrial.  
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• Elaboração do projeto de financiamento (toda a unidade industrial) no âmbito nacional dentro 

dos parâmetros dos agentes comerciais e de fomento e internacional (bancos comerciais e fundos 

de investimentos) para que possa viabilizar a sua unidade industrial. Avaliação do impacto 

econômico e financeiro para a instalação da unidade industrial.  

• Estruturação industrial com EPC (confecção de projeto básico e executivo da planta industrial) 

com o uso de equipamentos nacionais (certificação e seguro de produção com qualidade) e 

internacionais com as maiores companhias da Europa, Estados Unidos e da China para que possa 

produzir com segurança dentro dos parâmetros das certificadoras internacionais (qualidade 

premium residencial ou industrial).    

• Elaboração de protótipo industrial e a certificação do produto final em laboratórios nacionais e 

internacionais para que possa administrar com segurança a sua produção industrial e a garantia 

de venda para o mercado internacional.  

• Garantia de segurança da venda de toda a produção industrial antecipada para o mercado 

internacional mediante desenvolvimento de plano de venda e estratégia marketing internacional. 

Atuamos com o apoio da German Pellets a maior produtora mundial de pellets e biomassa para o 

gerenciamento de negócios com os players comerciais e termoelétricas (industrial).  

 

BRASIL BIOMASSA PRIMEIRA EMPRESA BRASILEIRA QUE PRODUZIU E EXPORTOU WOODCHIPS 

(CONTAINER) DO PORTO DE ITAJAÍ PARA CORÉIA DO SUL E CHINA. 

BRASIL BIOMASSA ÚNICA EMPRESA NACIONAL QUE DESENVOLVEU PROJETOS DE PRODUÇÃO E 

EXPORTAÇÃO  DE PELLETS NO BRASIL, EUROPA E ESTADOS UNIDOS       

BRASIL BIOMASSA FOI RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO (FUNCIONANDO)  DA MAIOR UNIDADE 

INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL PELLETS DE MADEIRA NO INTERIOR DE SÃO PAULO 

BRASIL BIOMASSA FOI RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO (FUNCIONANDO)  DA MAIOR UNIDADE 

INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE BRIQUETE DE MADEIRA NA REGIÃO NORTE  

 BRASIL BIOMASSA ESTÁ IMPLANTANDO A MAIOR UNIDADE INDUSTRIAL DE PELLETS DE PARICÁ EM 

DOM ELISEU NO ESTADO DO PARÁ (MAIOR DA REGIÃO NORTE)     

BRASIL BIOMASSA DESENVOLVENDO O PROJETO DA MAIOR UNIDADE MUNDIAL DE BIOPELLETS 

(1.000.000 MT/ANO) CANA ENERGIA NO RIO DE JANEIRO-MINAS GERAIS-ESPÍRITO SANTO. 

 BRASIL BIOMASSA DESENVOLVENDO A PRIMEIRA UNIDADE INDUSTRIAL DE PELLETS EM ESCALA 

INDUSTRIAL EM PALMEIRA NO ESTADO DO PARANÁ (MAIOR UNIDADE NO ESTADO). 

BRASIL BIOMASSA ESTÁ COORDENANDO O DESENVOLVIMENTO DE DUAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

DE PRODUÇÃO DE PELLETS DE PINUS EM SANTA CATARINA. 

BRASIL BIOMASSA DESENVOLVE A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COM 

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL E 100% FINANCIADA PELO BNDES-BRDE-BASA-BNE. 
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CAPÍTULO I 

Nome, Natureza e Objetivos 

Art. 1º - O Instituto Brasileiro de Pellets, Biomassa e Briquete (IBP), situado à Av. Cândido 

Hartmann, 570, 24º andar – Champagnat Curitiba Paraná, é uma pessoa jurídica de direito 

privado, constituída sob a forma de associação de fins não econômicos, fundado em 20 de janeiro 

de 2015. Tem duração ilimitada, sede e foro na cidade de Curitiba - PR e reger-se-á pelo presente 

Estatuto e pela legislação em vigor. 

§ 1º - Seus Conselheiros e Diretores não perceberão remuneração de espécie alguma, não 

havendo, também, distribuição de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, ou 

vantagens, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, aos 

associados, Conselheiros ou Diretores; 

§ 2º - Os integrantes do quadro social ou do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do 

Conselho Fiscal e/ou de quaisquer outros órgãos de administração e controle não respondem, 

solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações e compromissos assumidos pelo IBP; 

§ 3º - Os recursos serão sempre aplicados para a consecução dos objetivos estatutários, sendo 

expressamente vedada qualquer atividade de natureza político partidária; e 

§ 4º - A organização e funcionamento do IBP são fixados em Regimento Interno, elaborado pela 

Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração, observado o disposto no presente 

Estatuto. 

Parágrafo Único - A missão do IBP é promover o desenvolvimento do setor nacional de pellets, 

biomassa e briquete, visando a uma indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente 

responsável. 

 

Art. 2º - Para os fins do presente Estatuto, a expressão “pellets, biomassa e briquete”, doravante 

denominada Indústria, abrange todos os aspectos técnicos, regulatórios e econômicos das 

seguintes áreas de atuação: 

§ 1º - A indústria de pellets, biomassa e briquete, 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 e professores e estudantes  que envolvam a em 

geral; 

§ 2º - A utilização de pellets, biomassa e briquete como fonte de energia renovável, considerando 

as atividades de transporte, armazenagem, distribuição e controle de qualidade. 

 

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais do IBP: 

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 briquete, segurança e 

responsabilidade social - zelar para que estejam sempre priorizadas a segurança, a qualidade e o 
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meio-ambiente, por meio das promoções de debates, cursos, eventos e da certificação de 

conformidade de serviços e produtos. 

Parágrafo Único - Para a consecução de seus objetivos, o IBP pode: 

a) constituir comissões técnicas e setoriais, com representantes dos seus associados; e 

b) associar-se com outras pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais e 

internacionais. 

 

Art. 4º - Como princípios, o Instituto Brasileiro de Pellets, Biomassa e Briquete (IBP):   

a) Garantir a sustentabilidade na produção, consumo e no uso do pellets, biomassa e briquetes 

para fins de energia.   

b) Assegurar a realização de projetos industriais que incrementem a eficiência operacional do 

sistema energético.   

c) Buscar melhoria contínua da qualidade dos produtos industriais sustentáveis. 

d) Apoiar as indústrias brasileiras produtoras de pellets, biomassa  e briquetes  a todos os níveis, 

de promover a utilização como fonte renovável de energia, a desenvolver conceitos inovadores e 

fomentando a cooperação internacional.  

e) Contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização 

responsável dos recursos naturais e renováveis na produção de pellets, biomassa e briquete para a 

geração de energia.   

 

Missão: Tornar a nossa entidade como um diferencial no mercado. Apoiar o desenvolvimento de 

produtos com alta qualidade para atender o mercado nacional e internacional. Buscar em 

contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental.  

 

Visão: O IBP nasceu consolidado aos princípios propostos pela ONU por meio do Global Compact 

um pacto une entidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente: “As empresas e entidades 

devem adotar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; desenvolver iniciativas para 

promover maior responsabilidade ambiental e e difusão de tecnologias limpas, que não agridam o 

meio ambiente.”  

 

Valores: Nossas ações são orientadas por princípios de justiça, valorização da vida, bem-estar 

coletivo, respeito às pessoas, comprometimento com a sustentabilidade econômica e de 

valorização ao meio-ambiente. Estabelecemos relações claras e duradouras, fundamentadas na 

ética e orientadas para a geração de valor a todas as partes de interesse. Os nossos valores 

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

Ainda Constituem os princípios e valores do IBP: 

a) isenção e atuação apartidária: 

• focar exclusivamente temas de interesse geral da Indústria e no consumo sustentável; e 

• não defender ou apoiar partidos políticos; 

 

b) consistência e embasamento técnico: 

• manter o perfil de excelência e embasamento técnico em todas as suas atividades; e 

• realizar recomendações sempre embasadas em solidez analítica e factual; 

 

c) orientação ao desenvolvimento autossustentável - todas as atividades / atuações do IBP devem 

visar: 

• desenvolvimento da Indústria e do mercado nacional; 

• estímulo à livre competição entre a indústria nacional e internacional; 
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• estabelecimento de uma Indústria competitiva; 

• atração de investimentos; e 

• preservação do meio ambiente, saúde, segurança, responsabilidade social, respeito à legislação, 

regras e contratos e às melhores práticas da Indústria. 

d) respeito às opiniões: 

• busca de consenso na atuação, podendo retratar as diversas opiniões no caso do consenso não 

ser atingido. 

 

Art. 5º - Tendo em vista esses objetivos fundamentais, princípios e valores, o IBP deve: 

a) promover, por meio das suas atividades, a cooperação, o intercâmbio e a integração dos 

profissionais da Indústria de produção de pellets, biomassa e briquete; 

b) colaborar com as autoridades governamentais nos processos de regulamentação e formulação 

de políticas que viabilizem e impulsionem o desenvolvimento da Indústria; 

c) arquivar e manter documentação atualizada sobre o objeto de suas atividades, franqueando aos 

interessados as informações disponíveis; 

d) publicar informações e incentivar a divulgação de dados relacionados com os objetivos do 

Instituto; 

e) promover a realização de estudos e pesquisas de interesse para a Indústria; 

f) desenvolver, como organismo de normalização setorial, as atividades de normalização técnica 

para pellets, biomassa e briquete, bem como equipamentos e instalações compreendendo projeto, 

construção e montagem, operação e manutenção, visando à racionalização do uso de produtos, 

serviços e pessoal qualificado e colaborar com os órgãos governamentais na elaboração de 

regulamentos técnicos de interesse do setor; 

g) conceder certificados de empresa sustentável e de energia limpa, com o fim de propiciar 

condições para aplicação efetiva de regulamentos técnicos e de normas técnicas aprovados pelas 

autoridades competentes; 

h) filiar-se as instituições internacionais para a concessão de certificações de qualidade do produto 

industrial na área de pellets, biomassa e briquete;  

i) promover e incentivar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal habilitado, em cooperação 

com as universidades, empresas e outras entidades, para atender às necessidades da Indústria e 

conceder certificados de qualificação como organismo de treinamento credenciado, quando for 

aplicável; 

j) promover e incentivar a organização de congressos, seminários, mesas-redondas, conferências, 

feiras, exposições e cursos sobre assuntos de interesse da Indústria, bem como participar de 

atividades dessa natureza promovidas por órgãos públicos e privadas; e 

l) prover análises e informações aos associados, ao governo e à sociedade, que abranjam as 

principais estatísticas e os aspectos econômicos e de mercado sobre a Indústria. 

 

CAPÍTULO II 

Do Patrimônio 

Art. 6º - O patrimônio do IBP é constituído de bens e direitos a ele doados, transferidos, 

incorporados ou por ele adquiridos, oriundos de qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, associada ou não. 

 

Art. 7º - Constituem receita do IBP: (a) as contribuições periódicas e eventuais de seus associados; 

(b) as receitas operacionais e patrimoniais; (c) doações, patrocínios, legados,  contribuições, 

subvenções, direitos, créditos e outros recursos, cujo destino não seja a incorporação em seu 

patrimônio, que o IBP venha a receber de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 
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ou privado, nacionais ou estrangeiras; (d) recursos advindos de acordos, convênios e parcerias; (e) 

rendas decorrentes da exploração de bens móveis e imóveis; (f) recursos advindos da prestação de 

serviços e comercialização de produtos, publicações e dados originados das atividades do IBP; (g) 

quaisquer outras receitas compatíveis com o objeto do IBP e com os termos deste Estatuto. 

Parágrafo Primeiro - As comissões setoriais podem, nos limites do orçamento anual estabelecido, 

aprovar despesas relativas às suas atividades. 

Parágrafo Segundo – As empresas, instituições e profissionais que participarem como sócio 

fundador da IBP não pagará nenhuma mensalidade durante o ano de 2015. 

 

Art. 8º - Observado o disposto neste Estatuto, o IBP tem autonomia patrimonial, administrativa e 

financeira, inclusive com relação aos seus associados. 

 

Art. 9º - Dissolvido o IBP, o remanescente do seu patrimônio líquido será, por deliberação dos 

associados, destinado à entidade de fins não econômicos que, preferencialmente, tenha o mesmo 

objetivo social do IBP. 

Parágrafo Único - Por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do 

remanescente referido no caput deste artigo, receber em restituição as contribuições que tiverem 

prestado ao patrimônio do IBP, sendo atualizado o respectivo valor. 

 

CAPÍTULO III 

Dos Associados 

Art. 10º - O quadro social do IBP tem as seguintes categorias distintas de associados: patrimoniais, 

cooperadores, coletivos, individuais, entidades associadas convidadas e eméritos. 

§ 1º - Na categoria de associados patrimoniais incluem-se as pessoas jurídicas que venham em 

contribuir para o Fundo Social do IBP, nos termos do artigo 36 e seguintes deste Estatuto. Aos 

associados patrimoniais é atribuída a vantagem do direito de voto nas Assembleias Gerais, em 

quaisquer deliberações. Cada voto dos associados patrimoniais terá peso 2,4 (dois vírgula quatro) 

para cada 1% (um por cento) de sua participação no Fundo Social; 

§ 2º - Na categoria de associados cooperadores podem ser admitidas as pessoas jurídicas cujas 

atividades estejam intimamente ligadas à Indústria, que contribuam de modo acentuado para o 

desenvolvimento das atividades do IBP. Aos associados cooperadores é atribuída a vantagem do 

direito de voto nas Assembleias Gerais, em quaisquer deliberações. Cada voto dos associados 

cooperadores terá peso 3 (três); 

§ 3º - Na categoria de associados coletivos podem ser admitidas pessoas jurídicas cujas atividades 

estejam ligadas à Indústria de equipamentos. Aos associados coletivos é atribuída a vantagem do 

direito de voto nas Assembleias Gerais, em quaisquer deliberações, com exceção da eleição e da 

destituição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva do IBP. Cada voto 

dos associados coletivos terá peso 1(um); 

§ 4 - Na categoria de associados individuais podem ser admitidos os profissionais de nível superior 

ou universitários vinculados direta ou indiretamente à Indústria, bem como profissionais que 

atuam na divulgação impressa ou on line de assuntos envolvendo o setor. Aos associados 

individuais não é atribuída a vantagem do direito de voto nas Assembleias Gerais e não terá 

nenhuma mensalidade; 

§ 5º - Na categoria de entidades associadas convidadas podem ser admitidas todas aquelas 

entidades ou órgãos de classe, de caráter técnico-científico, sem fins econômicos, cujas atividades 

tenham ligação direta ou indireta com a Indústria, sendo sua admissão precedida de convênio em 

que se estabeleça a reciprocidade com relação ao envio de publicações, informações, 

desenvolvimento de trabalhos em conjunto e quaisquer outras atividades de caráter técnico-
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científico. Não é atribuída a vantagem do direito de voto nas Assembleias Gerais às entidades 

associadas convidadas; e 

§ 6º - O título de associado emérito pode ser concedido pelo Conselho de Administração à 

personalidade que tenha prestado relevantes serviços à Indústria. Ao associado emérito não é 

atribuída a vantagem do direito de voto nas Assembleias Gerais. 

 

Art. 11 - Para ingresso no quadro social é necessário: 

§ 1º - Nas categorias de associado patrimonial, cooperador, associado coletivo, entidades 

associadas convidadas e associado emérito: a) parecer favorável da Diretoria Executiva; e b) 

aprovação do Conselho de Administração. 

§ 2º - Na categoria de associado individual: a) aprovação da Diretoria Executiva. 

 

Art. 12 - São direitos de todas as categorias de associados do IBP: 

a) estar presente nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias; 

b) participar dos eventos patrocinados pelo Instituto, obedecidas as condições estabelecidas para 

os mesmos; 

c) propor à Diretoria Executiva a abertura de comissões técnicas e/ou setoriais permanentes, nos 

termos do artigo 25, alínea “j” deste Estatuto; e 

d) receber informações sistemáticas a respeito das atividades do Instituto. 

 

Art. 13 - São deveres dos associados do IBP: 

a) pagar as contribuições de manutenção na forma do art. 38 deste Estatuto; e 

b) respeitar os dispositivos deste Estatuto e acatar as decisões tomadas pelas Assembleias Gerais 

e pelos órgãos de administração do IBP. 

 

Art. 14 - Será excluído do quadro social o associado (a) que assim o requerer ou (b) por justa causa, 

nos casos de: (i) pessoa jurídica que vier a ser liquidada, extinta, ou tiver decretada sua falência ou 

insolvência, (ii) pessoa física que vier a falecer ou vier a ser considerada incapaz; (iii) 

descumprimento das normas deste Estatuto; (iv) prática de ato incompatível com os fins do IBP, ou 

com suas formas de atuação e (v) atraso, por mais de três meses, do pagamento da contribuição 

de manutenção, nos termos do artigo 38. 

Parágrafo Único - A exclusão deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Conselho 

de Administração presentes à reunião convocada para esse fim, mediante proposta da Diretoria 

Executiva. Da decisão do Conselho de Administração que determinar a exclusão, caberá recurso à 

Assembleia Geral, tendo o associado direito de defesa durante a reunião extraordinária da 

Assembleia Geral especialmente convocada para deliberação a respeito da exclusão. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Administração 

Art. 15 - O IBP tem os seguintes órgãos de administração: 

I – Assembleia Geral; 

II – Conselho de Administração; 

III – Conselho Fiscal; 

IV – Diretoria Executiva; e 

V – Secretaria Geral. 

SEÇÃO I 

Da Assembleia Geral 
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Art. 16 - A Assembleia Geral é o órgão máximo do IBP e tem poderes para decidir todas as 

questões relativas ao seu objeto e tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa 

e desenvolvimento. A Assembleia Geral reunir-se-á: 

a) ordinariamente, até o dia 31 do mês de dezembro de cada ano, para deliberar sobre as contas e 

as demonstrações contábeis apresentadas pela Diretoria Executiva e aprovadas pelo Conselho de 

Administração, eleger os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da 

Diretoria Executiva, e fixar a contribuição de manutenção dos associados para o referido exercício; 

e 

b) extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir. 

 

Art. 17 - As Assembleias Gerais são convocadas pelo Diretor Presidente, por iniciativa própria de 

qualquer membro do Conselho de Administração ou a requerimento de, pelo menos, 1/5 (um 

quinto) dos associados, mediante edital publicado com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

em pelo menos um jornal de grande circulação no País. 

§ 1º - A convocação mencionará o dia, a hora e o local da reunião, assim como, resumidamente, a 

ordem do dia; 

§ 2º - Considerar-se-á regularmente convocado o Associado que comparecer a Assembleia ou que 

dela participar por telefone ou videoconferência; 

§ 3º - O associado que não estiver em dia com sua contribuição terá sua vantagem ao direito de 

voto suspensa, não podendo participar das Assembleias Gerais enquanto não estiver quite; 

§ 4º - As Assembleias Gerais instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de 

associados que representem, pelo menos, ½ (um meio) dos votos dos associados patrimoniais, 

cooperadores e coletivos e em Segunda convocação, meia hora após a originalmente designada, 

com qualquer número; 

§ 5º - As Assembleias Gerais que tiverem por objeto destituir os administradores e/ou alterar este 

Estatuto devem observar o quorum de instalação da maioria absoluta dos votos detidos pelos 

associados patrimoniais, cooperadores e coletivos, em primeira convocação, e 1/3 (um terço) dos 

votos dos associados patrimoniais, cooperadores e coletivos, em segunda convocação; 

§ 6º - As Assembleias Gerais que tiverem por objeto deliberar sobre a dissolução do IBP devem 

observar o quorum de instalação de, pelo menos, ½ (um meio) dos votos dos associados 

patrimoniais, cooperadores e coletivos, em primeira convocação, e 1/3 (um terço) dos votos dos 

associados patrimoniais, cooperadores e coletivos, em segunda convocação; e 

§ 7º - Nas Assembleias Gerais, os associados podem fazer-se representar por terceiros, associados 

ou não, mediante autorização especial e expressa. 

Art. 18 - Todas as deliberações são tomadas em Assembleia Geral por votos que representem a 

maioria dos associados patrimoniais, cooperadores e coletivos presentes ao conclave, com 

exceção daquelas que tenham por objeto (i) deliberar sobre a destituição de membros do Conselho 

de Administração e da Diretoria Executiva, para os quais o quorum de deliberação é o de 2/3 (dois 

terços) de votos dos associados patrimoniais e cooperadores presentes à Assembleia Geral 

especialmente convocada para este fim e (ii) alterar este Estatuto e dissolver o IBP, para as quais o 

quorum de deliberação é o de 2/3 (dois terços) de votos dos associados patrimoniais, 

cooperadores e coletivos presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este fim. 

§ 1º - Os trabalhos das Assembleias Gerais são dirigidos pelo Diretor Presidente, que convidará um 

dos presentes para secretariar os trabalhos; 

§ 2º - Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral deve ser lavrada uma Ata, em forma de 

sumário dos fatos ocorridos, assinada pelos membros da mesa e associados presentes. Para a 

validação da Ata é necessária a assinatura de tantos associados quanto bastem para constituir a 

maioria requerida para as deliberações tomadas em Assembleia Geral; e 
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§ 3º - Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as deliberações tomadas na Assembleia 

Geral do IBP sempre observarão os percentuais previstos nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 10 deste 

Estatuto. 

 

SEÇÃO II 

Do Conselho de Administração 

Art. 19 - O Conselho de Administração é constituído por 6 (seis) membros, eleitos pela Assembleia 

Geral, entre pessoas de notório conhecimento sobre os objetivos do IBP, de acordo com os 

seguintes critérios e procedimentos: 

§ 1º - Os associados patrimoniais indicam 5 (cinco) Conselheiros, com mandato de 4 (quatro) anos 

renováveis. Cada Conselheiro é indicado por associado patrimonial que represente 10% do total do 

Fundo Social, podendo o associado exercer esse direito isoladamente ou agrupar-se para formar o 

mencionado percentual; e 

§ 2º - Os associados cooperadores indicam 2 (dois) Conselheiros, cujo mandato tem a duração de 

2 (dois) anos renováveis. 

 

Art. 20 - Na qualidade de Conselheiros Eméritos, são membros natos do Conselho de 

Administração, sem direito a voto, os ex-presidentes do Instituto. Os membros fundadores não 

terão nenhum encargo financeiro em 2015. 

 

Art. 21 - O Conselho de Administração reúne-se ordinariamente a cada trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que for necessário, por convocação do Presidente do Conselho de 

Administração, do Diretor Presidente ou por solicitação de um terço dos Conselheiros, cabendo-lhe: 

 

a) formular as diretrizes de administração e os programas de ação do IBP, que deverão ser 

observados pela Diretoria Executiva; 

b) acompanhar e aprovar as contas da Diretoria Executiva, as demonstrações contábeis do 

exercício, as previsões orçamentárias e propor anualmente a contribuição de manutenção dos 

associados; 

c) autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis que pertençam ou venham a 

pertencer ao patrimônio do IBP; 

d) propor à Assembleia Geral alterações do Fundo Social, reforma do Estatuto e dissolução do IBP; 

e) aprovar o Regimento Interno; 

f) homologar a indicação dos membros do Conselho de Normalização e da Organização de 

Avaliação da Conformidade feita pela Diretoria Executiva; 

g) aprovar a contratação e destituição de auditores independentes; e 

h) solucionar as dúvidas e casos omissos deste Estatuto e do Regimento Interno. 

 

§ 1º - As atividades do Conselho de Administração serão coordenadas por um Conselheiro 

Presidente, eleito pelos seus membros, para períodos de quatro anos. O Conselheiro Presidente 

terá direito ao voto de qualidade quando do empate na votação de qualquer matéria. 

§ 2º - Para deliberar, o Conselho de Administração deverá contar, no mínimo, com a presença da 

maioria de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria absoluta de votos. 

 

SEÇÃO III 

Do Conselho Fiscal 
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Art. 22 - O Conselho Fiscal, de caráter permanente, é constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 

(três) suplentes, eleitos e empossados pela Assembleia Geral, para mandato de 1 (um) ano, 

renovável. 

§ 1º - Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões 

consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo 

respectivo suplente; e 

§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de 

termo de posse no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal. 

 

Art. 23 - Compete ao Conselho Fiscal, sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam conferidas 

em virtude de disposição legal, ou por determinação da Assembleia Geral: 

a) Opinar sobre o relatório anual da Diretoria Executiva, fazendo constar do seu parecer as 

informações complementares, que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; 

b) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não 

tomarem as providências necessárias para proteção dos interesses do IBP, à Assembleia Geral, os 

erros e fraudes que descobrirem, e sugerir providências úteis ao IBP; 

c) convocar a Assembleia Geral Ordinária se os Administradores retardarem por mais de um mês 

essa convocação, e a Extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo 

na pauta das assembleias as matérias que considerarem necessárias; 

d) analisar o balancete e demais demonstrações contábeis elaboradas ao final de cada trimestre 

do ano civil; 

e) examinar e opinar sobre as demonstrações contábeis do exercício social, encaminhando-as 

junto com o relatório da Diretoria Executiva à Assembleia Geral; e 

f) exercer essas atribuições durante a liquidação. 

§ 1º - Só podem ser eleitas para o Conselho Fiscal pessoas físicas domiciliadas no País e de 

reconhecida capacidade técnica, profissional ou administrativa. 

§ 2º - Os membros do Conselho Fiscal participarão, obrigatoriamente, das reuniões do Conselho de 

Administração em que devam ser apreciadas as matérias referidas nas alíneas “a” e “e” deste 

artigo. 

 

SEÇÃO IV 

Da Diretoria Executiva 

Art. 24 - A Diretoria Executiva é composta por 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, 

dos quais 1 (um) é o Presidente, para um mandato de quatro anos, renováveis. 

§ 1º - Só podem ser eleitas para a Diretoria Executiva pessoas físicas domiciliadas no País e de 

reconhecida capacidade técnica, profissional ou administrativa; 

§ 2º - Para deliberar, a Diretoria Executiva deve contar, no mínimo, com a presença da maioria de 

seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao Diretor 

Presidente o voto de qualidade; e 

§ 3º - No eventual impedimento do Diretor Presidente a Diretoria Executiva se reunirá e indicará, 

como substituto interino, um dos seus membros presentes. 

 

Art. 25 - Compete à Diretoria Executiva: 

a) gerir as atividades sociais; 

b) propor ao Conselho de Administração as diretrizes básicas de administração, programas de ação 

compreendendo os orçamentos de custeio e de investimentos, com os respectivos projetos; 

c) elaborar o Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do Conselho de Administração; 

d) aprovar a criação de grupos de trabalho “ad hoc”, com o fim de realizar atividades específicas; 
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e) aprovar a organização e normas gerais do IBP; 

f) submeter ao Conselho de Administração o relatório anual de atividades, bem como as 

demonstrações contábeis do exercício; 

g) reunir-se, por convocação do Diretor Presidente ou da maioria de seus membros, sempre que for 

necessário e, obrigatoriamente, uma vez por bimestre; 

h) propor ao Conselho de Administração os nomes dos membros do Conselho de Normatização e 

do Organismo de Avaliação da Conformidade; 

i) homologar a admissão e demissão do Secretário Geral; 

j) aprovar a criação e extinção das comissões técnicas e setoriais, homologando seus objetivos e 

respectivos regimentos internos; 

k) aprovar os atos de gestão praticados pelos membros da Diretoria Executiva na Delegação de 

Limites de Competência e/ou Autoridade; e 

l) aprovar as políticas e diretrizes de funcionamento propostas pelo Conselho de Normalização e 

pelo Organismo de Avaliação da Conformidade, elaboradas em consonância com as normas e 

legislação pertinentes. 

§ 1º - Respeitadas as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho de Administração, 

disporá a Diretoria Executiva de plena autonomia administrativa para o eficiente desempenho de 

suas atribuições. 

§ 2º - Os Diretores poderão receber da Diretoria Executiva, individualmente, atribuições específicas. 

 

Art. 26 - Compete ao Diretor Presidente: 

a) exercer a direção geral dos trabalhos; 

b) representar legalmente o Instituto em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante 

terceiros e quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem 

como autarquias, sociedades de economia mista, fundações, entidades paraestatais e instituições 

financeiras; 

c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva e das Assembleias Gerais; 

d) supervisionar, juntamente com a Diretoria Executiva, a execução das medidas e dos planos de 

trabalho aprovados pelo Conselho de Administração; 

e) apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório anual de atividades, as demonstrações 

contábeis do exercício e a proposta do valor a ser fixado para a contribuição de manutenção no 

referido período, após devidamente aprovados pelo Conselho de Administração, acompanhados 

dos respectivos pareceres da auditoria externa e do Conselho Fiscal; 

f) indicar o Secretário Geral para aprovação pela Diretoria Executiva; 

g) aprovar a indicação ao cargo de Assistente do Secretário Geral; e 

h) admitir, demitir e promover empregados de nível superior. 

§ 1º- Aos demais Diretores compete administrar o IBP, dentro dos limites das atribuições que lhes 

forem atribuídas pela Diretoria Executiva. 

§ 2º - Os mandatos serão sempre assinados pelo Diretor Presidente e outorgados para fins 

específicos e por prazo determinado, não excedendo dois anos, salvo para mandatos conferindo 

poderes para atuação em processos judiciais ou administrativos. 

 

Art. 27 - A Diretoria Executiva poderá instituir Conselhos, Coordenadorias ou Gerências para auxiliá-

la no desenvolvimento de suas funções. 

 

SEÇÃO V 

Da Secretaria Geral 
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Art. 28 - A Secretaria Geral é constituída pelo Secretário Geral, nomeado conforme alínea f) do Art. 

26 deste Estatuto, e demais órgãos a ele subordinados para consecução dos objetivos do Instituto. 

Parágrafo Único - o cargo de Secretário Geral faz parte do corpo permanente do Instituto. 

 

Art. 29 - Compete ao Secretário Geral: 

a) tomar as decisões técnicas e administrativas necessárias ao perfeito funcionamento do IBP e à 

consecução dos programas de trabalho aprovados; 

b) coordenar a elaboração da proposta de programa e orçamento anual; 

c) apresentar à Diretoria Executiva os relatórios de atividades; 

d) secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, elaborando as 

respectivas Atas; 

e) admitir, demitir e promover empregados de nível médio; 

f) elaborar a minuta do Regimento Interno, sob a orientação da Diretoria Executiva; 

g) indicar um funcionário do quadro permanente do Instituto como seu Assistente, submetendo-o à 

aprovação do Diretor Presidente; 

h) realizar outros trabalhos e atividades que lhe sejam designados pelo Diretor Presidente ou pela 

Diretoria Executiva; e 

i) utilizar os recursos do Instituto para dar o suporte técnico-administrativo às atividades das 

Comissões Técnicas e Setoriais. 

 

CAPÍTULO V 

Do Organismo de Avaliação da Conformidade e do Conselho de Normalização 

Art. 30 - O Organismo de Avaliação da Conformidade é o órgão responsável pela proposição, à 

Diretoria Executiva do IBP, das políticas de certificação, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 31 - O Conselho de Normalização é um órgão colegiado, responsável pela proposição à 

Diretoria Executiva das políticas e diretrizes de normalização do IBP, constituído de acordo com a 

legislação vigente, cabendo a sua Presidência a um de seus membros especificamente designado 

para tal função. 

 

Art. 32 - O Organismo de Avaliação da Conformidade e o Conselho de Normalização devem 

elaborar, em consonância com as normas e a legislação pertinente, suas políticas e diretrizes de 

funcionamento, a serem aprovadas pela Diretoria Executiva. 

 

Art. 33 - Os membros do Organismo de Avaliação da Conformidade e do Conselho de Normalização 

são indicados pela Diretoria Executiva e homologados pelo Conselho de Administração, para um 

mandato de 2 (dois) anos, renováveis. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Comissões Técnicas e Setoriais 

 

Art. 34 - As Comissões Técnicas, estabelecidas de acordo com o Art. 25 deste Estatuto, são 

constituídas por profissionais de reconhecida competência em sua especialidade que, em caráter 

individual ou coletivo, desenvolvem voluntariamente atividades que visam promover o 

desenvolvimento da Indústria de produção e consumo de pellets, biomassa e briquete e da 

indústria de equipamentos nacional e internacional. 

Parágrafo Único - As Comissões Técnicas são responsáveis pela elaboração de seus regimentos 

internos a serem homologados pela Diretoria Executiva. 
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Art. 35 - As Comissões Setoriais, estabelecidas de acordo com o Art. 25 deste Estatuto, são 

constituídas por empresas associadas ao IBP, que indicam representantes efetivos e suplentes, e 

têm interesse em um determinado segmento da Indústria. 

Parágrafo Único - As Comissões Setoriais são responsáveis pela elaboração de seus regimentos 

internos a serem homologados pela Diretoria Executiva. 

 

CAPÍTULO VII 

Do Fundo Social 

Art. 36 - No caso de aumento do Fundo Social, os associados patrimoniais terão preferência para a 

subscrição, na proporção das respectivas contribuições vigentes. 

§ 1º- A parte do aumento que não houver sido subscrita na forma do caput deste artigo será 

colocada à disposição dos associados cooperadores que estiverem em dia com suas respectivas 

contribuições; e 

§ 2º- O associado cooperador que subscrever qualquer parcela do aumento do Fundo Social 

passará à categoria de associado patrimonial. 

 

Art. 37- No caso de renúncia ou exclusão de associado patrimonial, seus direitos e obrigações 

serão transferidos, a critério do Conselho de Administração, a outro associado, tendo preferência, 

pela ordem, os associados patrimoniais, cooperadores e 

coletivos. 

Parágrafo Único - O associado cooperador ou coletivo que substituir o associado patrimonial 

renunciante ou excluído, nos termos deste artigo, passará à categoria de associado patrimonial, 

desde que pague uma joia, cujo valor será atribuído pelo Conselho de Administração. 

 

CAPÍTULO VIII 

Da Contribuição de Manutenção 

Art. 38 - Os associados contribuirão com as importâncias fixadas anualmente pela Assembleia 

Geral, por proposta da Diretoria Executiva aprovada pelo Conselho de Administração, sendo que 

em relação aos associados patrimoniais deverá ser respeitada a proporcionalidade de participação 

de cada um no Fundo Social. 

§ 1º - O associado patrimonial, cooperador ou coletivo que atrasar por mais de três meses o 

pagamento da contribuição de manutenção, poderá ser excluído do quadro social; e 

§ 2º - A contribuição de manutenção, no caso de associado individual, será paga antecipadamente 

por ocasião da inscrição e obedecerá ao seguinte critério: 

a) a contribuição poderá ser feita por períodos de um, dois ou três anos, prevalecendo a taxa 

estabelecida para o ano da inscrição e a data da aprovação da proposta por um dos Diretores; e 

b) a manutenção da qualidade de associado individual fica condicionada à renovação da inscrição 

com o pagamento antecipado da (s) anuidade(s). 

 

Art. 39 - Os associados que integram a categoria de associado emérito e entidades associadas 

convidadas estão isentos da contribuição de manutenção. 

Parágrafo Primeiro - Os associados eméritos  estão, também, isentos das taxas de inscrição nos 

eventos do IBP. 

Parágrafo Segundo - Os associados fundadores estão, também, isentos das taxas de inscrição e de 

constribuição de manutenção do IBP durante o ano de 2015. 
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CAPÍTULO IX 

Exercício Social e Demonstrações Contábeis 

Art. 40 - O exercício social terá inicio em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. 

Ao fim de cada ano serão levantadas as demonstrações contábeis e preparado o relatório anual de 

atividades da Diretoria Executiva, relacionando as receitas e despesas verificadas durante o 

exercício em questão, para manifestação dos Conselhos de Administração e Fiscal para posterior 

apreciação e aprovação da Assembleia Geral. 

 

 

 

Aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 09 de janeiro de 2015. 
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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 e bioenergia no 

Brasil. Atualmente temos 1235 empresas associadas no Brasil sendo a maior entidade 

internacional do setor de biomassa e bioenergia (com estatutos sociais, ata de fundação e de 

eleição de diretoria).  

 

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

Garantir a sustentabilidade na produção, consumo e no uso da biomassa, woodchips, 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. 

 

O principal objetivo é apoiar as indústrias brasileiras de biomassa e bioenergia, woodchips, pellets 

e briquetes  a todos os níveis, de promover a utilização da biomassa como fonte renovável de 

energia, a desenvolver conceitos inovadores bioenergia e fomentando a cooperação internacional 

no âmbito das energias renováveis. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico 

e ambiental, por meio da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração 

de energia.   

 

Cabe ainda à Associação em promover cursos/seminários e editar publicações técnicas; trocar 

informações com entidades nacionais e internacionais, visando ao desenvolvimento e à 

capacitação de suas Associadas com ênfase na defesa dos interesses do Setor de Biomassa e 

Bioenergia. 

 

Missão: Tornar a nossa entidade como um diferencial no mercado. Apoiar o desenvolvimento de 

produtos com alta qualidade para atender o mercado nacional e internacional. Buscar em 

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

responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia. Temos o reconhecimento 

como uma entidade que valoriza o meio ambiente e a sustentabilidade. 

 

Visão: A ABIB Brasil nasceu consolidada aos princípios propostos pela ONU por meio do Global 

Compact um pacto une entidades de todo o mundo em defesa do meio ambiente: “As empresas e 

entidades devem adotar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; desenvolver 

iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental e e difusão de tecnologias limpas, que 

não agridam o meio ambiente.”  

 

Valores: Nossas ações são orientadas por princípios de justiça, valorização da vida, bem-estar 

coletivo, respeito às pessoas, comprometimento com a sustentabilidade econômica e de 

valorização ao meio-ambiente. Estabelecemos relações claras e duradouras, fundamentadas na 

ética e orientadas para a geração de valor a todas as partes de interesse. 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 (woodchips, pellets e briquetes). 

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

3. Apoio técnico para o desenvolvimento do mercado brasileiro de consumo, da tecnologia 

nacional de queimadores e caldeira industrial e aos novos projetos industriais que visam o 

mercado internacional.  
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4. Estudos de ordem técnica em mais de 250 e-books publicados e estudo de análise de 

mercado e o Atlas Brasileiro de Biomassa e Bioenergia.  

5. Acompanhamento do mercado internacional de consumo e a divulgação na Revista 

Brasileira Biomassa e Bioenergia com as novas tecnologias industriais.  

6. Participação de projetos governamentais e de acordo bilateral de bioenergia e biomassa. 

7. Apoio aos projetos nacionais e discussão com os players comerciais e de investidores e 

fundos nacionais e internacionais de investimentos em biomassa.   

8. Participação e organização de eventos nacionais e internacionais biomassa e bioenergia no 

Brasil.  

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

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

programas de biomassa e bioenergia. 

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

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

brasileiras.  

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

dados sobre aproveitamentos de biomassa para conversão de energia. 

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

de informações com instituições no Brasil e no exterior. 

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

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

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

nacionais e regionais com o aproveitamento florestal, industrial e agroindustrial. 

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

de energia, de Certificados de Créd 

ito de Carbono(CRCs), dos benefícios da Conta de Consumo de Combustíveis(CCC), da Reserva 

Geral de Reversão(RGR); a Universalização Energética e o Atendimento as comunidades isoladas 

nesta área de atuação em termos de biomassa e bioenergia. 

 

Mantemos um acordo de cooperação com as principais entidades dos Estados Unidos e da Europa 

como a EUBIA, Danish Biomass Association, The Bioenergy Association of Finland, France Biomass 

Energy, German BioEnergy Association, Greek Biomass Association, The Netherlands Bio-energy 

Association, Norwegian Biomass Association, Polish Biomass Association, Russian Biofuel 

Association, Renewable Energy Spain, Swedish Bioenergy Association, Renewable Energy 

Association  e American Council on Renewable Energy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


