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Introdução



A Indústria Madeireira e o Setor Energético

• A Indústria Madeireira compreende a produção florestal e a industrialização da 
madeira em tora

• A produção florestal pode ser realizada via extrativismo ou via florestas plantadas

• O extrativismo florestal pode ocorrer de forma predatória ou através do manejo 
sustentável

• Quantidades significativas de biomassa lenhosa residual são geradas na produção 
florestal e na industrialização da madeira

• Esta biomassa pode ser valorizada através de seu aproveitamento energético na 
geração elétrica



Objetivos



Objetivo geral

Fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas para a
promoção do aproveitamento energético de biomassa lenhosa,
especialmente de natureza residual, para geração elétrica.

Objetivos específicos

• Estimar o potencial energético dos 
resíduos da produção florestal via 
manejo sustentável e da 
industrialização da madeira

• Estimar valores de referência para 
remuneração da biomassa residual

Para os Sistemas Isolados (SI) Para o Sistema Interligado Nacional (SIN)

• Estimar o potencial energético dos 
resíduos da industrialização de 
madeira em tora proveniente de 
florestas plantadas

• Identificar oportunidades de 
comercialização desta energia



O Potencial 
da Biomassa Lenhosa Residual 

nos SI da Região Norte



O SIN e os Sistemas Isolados da Região Norte

Fonte Webmap EPE.

Em que mais a região norte difere do 
restante do país?



Florestas Públicas Federais e Florestas de Reserva Legal

Fonte: EMBRAPA TERRITORIAL (2018).Fonte SFB (2017).



Premissas

• Área de Efetivo ManejoÁrea de Efetivo ManejoÁrea de Efetivo ManejoÁrea de Efetivo Manejo
• Em APAs e Flonas, 60% da área total foi considerada passível de manejo
• 20% relativos à APPs foram excluídos de todas as categorias

• Disponibilidade de Biomassa e Geração ElétricaDisponibilidade de Biomassa e Geração ElétricaDisponibilidade de Biomassa e Geração ElétricaDisponibilidade de Biomassa e Geração Elétrica
• Ciclo de 25 anos do Manejo Sustentável
• Produtividade média de 18 m3 de madeira em tora por hectare
• Geração de 1m3 de resíduo lenhoso para cada 1m3 de madeira em tora
• Fator de perda na industrialização da madeira em tora de 65%
• Densidade básica da madeira em tora de 800 kg/m3

• Poder calorífico inferior da biomassa lenhosa de 3,61 MWh/t
• Rendimento termelétrico líquido de 15%
• Fator de Capacidade de 80%



Potencial Energético

Florestas Públicas Federais

Área passível de manejo
• 43,5 milhões de hectares

Área de efetivo manejo
• 29 milhões de hectares

Potencial de produção madeireira
• 21 milhões m3 por ano

Potencial de resíduos
• 28 milhões de toneladas por ano

Potencial energético total
• 15.000 GWh/ano

• 2,2 GW

Áreas de Reserva Legal

Área passível
• 75 milhões de hectares

Área de efetivo manejo
• 60 milhões de hectares

Potencial de produção Madeireira
• 43 milhões m3 por ano

Potencial de resíduos
• 57 milhões de toneladas por ano

Potencial energético total
• 30.000 GWh/ano

• 4,4 GW



Potencial na Área dos SI

Caracterização dos SI

• 252 sistemas isolados

• 996 MW a Óleo Diesel

• 95,7% do total

• 24 horas por dia

• Quase todos

• 398 MW são usados na base

• Análise de 3 curvas de carga

• Operação em 80% do tempo

• A geração na base pode ser atendida com a 
biomassa lenhosa residual

• 6.800 postos de trabalho

O potencial de geração de empregos 
diretos na operação e manutenção

• Um Caso de Sucesso é o da BK Energia 
Itacoatiara Ltda, no município de 
Itacoatiara, Amazonas



Viabilidade Econômica 
da Biomassa na Base dos SI



Remuneração da Biomassa Residual Lenhosa

Custo da geração na base

• 398 MW em 80% do tempo

• 2.800 GWh

• 770 Milhões de litros de diesel

• 1 Bilhão de Reais

O custo de importação deste combustível

• 2,3 Bilhões de Reais

• O custo para os Sistemas Isolados 34 
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Referências para Remuneração da Biomassa

Preço médio da lenha Preço máximo da lenha

Preço médio da madeira em tora Preço máximo da madeira em tora

Custo de importação do diesel Custo do gerador com diesel *

* Equivalência energética na geração elétrica.



Análise Econômica
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Preço médio da lenha Preço máximo da lenha

Preço médio da madeira em tora Preço máximo da madeira em tora

Custo de importação do diesel Custo do gerador com diesel

Tributos Federais sobre o diesel Tributos Estaduais sobre o diesel

Total Tributos sobre o diesel

- Potencial de redução do custo de geração -
Sem descontar tributos

(Arrecadação de tributos(Arrecadação de tributos(Arrecadação de tributos(Arrecadação de tributos
sobre o diesel)sobre o diesel)sobre o diesel)sobre o diesel)

Premissas

• Investimento UTE a biomassa de        
US$ 2.000/kW

• O&M fixo de 5% do investimento

• Consumo específico de biomassa de 
1,85 t/MWh

Tributos
• Federais – Cide e Cofins

• Estaduais – ICMS

Apenas a região de preços da lenha 
permite redução dos custos globais



O Potencial da Biomassa Lenhosa 
Residual da Indústria Madeireira



Premissas e Resultados

• Produção de madeira em tora na 
Silvicultura de 2016 do IBGE

• Apenas madeira em tora de 
florestas plantadas

• Eucalipto e Pinus

• Fator de geração de resíduos de 
50% na serraria

• Densidade básica da madeira de 
510 kg/m3

• Resíduos da produção florestal 
assumidos como já aproveitados por 
qualquer outros meios

• Reposição de nutrientes no solo, geração 
de calor, etc.

• Capacidade Instalada Potencial
• Em todo o país de 633 MW

• 10.700 postos de trabalho

• Forte concentração nos estados da região 
sul e sudeste



Mercados de Energia

• Leilões de Energia do ACR
• Preço (dez/2017) da energia 

comercializada pela UTE Cisframa de 
R$254,63/MWh

• Chamada Pública 
de Geração Distribuída

• Até 10% da carga das Distribuidoras

• Empreendimentos conectados à rede de 
distribuição

• Valor de Referência (fev/18)de 
R$349,00/MWh

• Atualizado pelo IPCA

• Compensação via Geração Compartilhada
• RN 482 de 2012 da Aneel

• Micro-geração distribuída (até 75 kW)

• Mini-geração distribuída (de 75 kW a 5000 kW)

• O valor da tarifa dos consumidores determina o 
teto

• A média nacional da tarifa residencial é de 
cerca de R$700,00/MWh

• Média tarifa A4 = R$390,90/MWh

• Para o aproveitamento de resíduos é necessário 
um ajuste da regulamentação.

• Ecoperativa em Curitiba, Paraná



Avaliação de Impactos



Impactos Ambientais

Atividades Florestal e Madeireira

• No Manejo Sustentável
• Baixo impacto

• Na industrialização da madeira
• Elevada geração de resíduos

• Disposição final complicada e/ou 
inadequada

• Riscos de poluição atmosférica

• Riscos de poluição de corpos hídricos

• Riscos à saúde e segurança da 
população e da natureza

Geração Elétrica com Biomassa

• Questões comuns à atividades 
econômicas

• Uso do solo pouco impactante

• Uso de recursos hídricos

• Emissão de poluentes atmosféricos

• Aumento do tráfego de veículos

• Geração de resíduos sólidos e efluentes

• Vantagem em relação à emissões de 
gases de efeito estufa



Impactos Tributários

• A alíquota do ICMS incidente sobre o diesel nos estados da região norte varia 
entre 17% e 25%

• O estado do Amazonas tributa também a geração de energia, mas faz-se uma 
compensação para evitar bitributação

• A introdução de outras fontes de energia pode impactar negativamente a 
arrecadação estadual

• A arrecadação de tributos federais (Cide e Cofins) também pode ser 
impactada



Barreiras



Principais Barreiras Identificadas

• Capex e Financiamento
• Maior custo de investimento e, 

consequentemente, de financiamento

• Dificuldade de comprovar garantia de 
abastecimento de biomassa

• Incerteza sobre os custos de coleta 
dos resíduos florestais e 
salvaguardas do manejo florestal

• Caráter pioneiro da tecnologia na 
região norte

• A geração a diesel é mais simples e 
flexível que a geração térmica a 
biomassa

• Custo de oportunidade dos atuais 
empreendimentos de geração

• Na participação de novos leilões de 
energia para os Sistemas Isolados

• Cronograma de implantação
• Considerar também a implantação do 

manejo e da serraria



Atores Relevantes



14 Principais Atores Identificados

Atores governamentais

• Ministério de Minas e Energia

• Ministério do Meio Ambiente

• Empresas de Pesquisa Energética

• IBAMA

• Serviço Florestal Brasileiro

• Agência Nacional de Energia 

Elétrica

• Comitê Interministerial sobre 

Mudança do Clima

Atores de Direito Privado em 
colaboração com o Estado

• Operador Nacional do Sistema Elétrico

• Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica

Atores Não-Governamentais
• Instituto de Energia e Meio Ambiente

• Indústria Brasileira de Árvores

• Instituto Nacional de Eficiência 
Energética

• Greenpeace

• Fórum Brasileiro de Mudança do Clima



Conclusões



Principais Conclusões (1/2)

Resíduos Florestais e de Serraria na Área dos Sistemas Isolados

• 6,6 GW é o potencial na região Amazônica

• 2,5 GW apenas nos municípios atendidos pelos SI’s

• 40% (398 MW) do parque instalado atual dos SI’s (996 MW) poderia ser com UTE’s a 
biomassa (atendimento à base)

• 6.800 postos de trabalho apenas na operação e manutenção da UTE

• Um número maior na atividade florestal e madeireira é esperado

• A remuneração da biomassa lenhosa residual pelo preço mais alto da lenha de 
extrativismo na região (R$ 81,00/t) ainda garante redução dos custos e manutenção da 
arrecadação de tributos

• O país economizaria divisas da ordem de R$1 Bilhão por ano com importação de óleo 
diesel

• A economia local seria dinamizada



Principais Conclusões (2/2)

Resíduos de Serrarias de Madeira de Florestas Plantadas no SIN

• 633 MW poderiam ser instalados com os resíduos da atividade em 2016

• Os estados da Região Sul e Sudeste (MG e SP) concentram grande parte do potencial

• 10.700 postos de trabalho poderiam ser criados

• O mercado de Geração Distribuída é o mais atrativo
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