
39% da energia consumida no país advêm
da madeira, que é também a fonte de ener-
gia mais utilizada nas pequenas proprie-
dades, produzindo a maior quantidade de
biomassa por unidade de área. Ela possui
a melhor densidade energética entre as es-
pécies com potencial para a produção de
energia. Muitas das árvores plantadas têm
maior produção e produtividade com me-
nor tempo de cultivo, e sua madeira pode
ser utilizada em caldeiras, à semelhança do
óleo combustível ou gás, na geração de va-
por ou energia elétrica, permitindo ainda
a produção de álcool, bio-óleo e biogás,
entre outros.

A fim de melhor organizar atividade
de tão grande relevância para o país, um
grupo de 70 empresas públicas e priva-
das, e 130 pesquisadores de todo o país,
liderados pela Embrapa Florestas, Esalq/
USP, Embrapa Meio Ambiente e Embrapa
Agroindústria de Alimentos, estão condu-
zindo o Projeto Florestas Energéticas. A
iniciativa tem por objetivo desenvolver,
otimizar e viabilizar alternativas para o
uso de fontes energéticas tradicionais não
renováveis por meio da biomassa de plan-
tações florestais e, assim, contribuir para a
ampliação da matriz energética nacional.



O pesquisador Embrapa Florestas e co-
ordenador do projeto, Helton Damin da
Silva, entre as metas do trabalho, cita a ne-
cessidade de estruturar, nas diversas regiões
do país, populações de espécies florestais
para a oferta de germoplasma, com base
em tecnologias silviculturais que viabili-
zem a expansão de plantios de florestas e
possam gerar biomassa em quantidade e
qualidade para uso energético. Tudo isso,
, conduzido em paralelo com estudos sobre
a viabilidade, competitividade e sustenta-
bilidade dessas cadeias produtivas. "Os
trabalhos passam ainda pela obtenção de
produtos de alto valor agregado a partir da
biomassa florestal, destinados à geração de
energia através do aprimoramento e ajus-
tes de processos técnicos", explica.

Frentes
Para prover o devido suporte, o projeto

foi dividido em partes, com o objetivo de
permitir uma melhor gestão dos trabalhos.
Essas frentes de ação são compostas pela
formação de base silvicultural para a ex-
pansão dos plantios florestais necessários à
matriz de agroenergia brasileira, pelas ino-
vações de tecnologias ligadas aos usos tra-
dicionais de madeira para fins energéticos,

pela obtenção de derivados energéticos de
alto valor agregado a partir de biomassa
florestal, pela prospecção do mercado de
carbono e pela gestão ambiental de plan-
tios de florestas energéticas.

O projeto envolve espécies nativas e
espécies exóticas. "Um dos critérios para a
seleção das espécies foi que já existisse al-
gum conhecimento sobre a sua silvicultura
e seu potencial de produção. Desta forma,
as espécies nativas inicialmente escolhidas
foram o taxi-branco, o angico vermelho e a
bracatinga. Entre as exóticas temos as espé-
cies do gênero Eucalyptus, Acácia mangium e
Acácia meamsii (acácia negra). No decorrer
do projeto pretendemos incluir novas es-
pécies nativas e exóticas, desde que tenham
potencial energético", diz o pesquisador.

Sob o ponto de vista geográfico, prati-
camente todas as regiões estão na mira do
projeto. No entanto, aquelas com maior
nível de industrialização e, conseqüente-
mente, com maior demanda, apresentam
melhores condições de aproveitamento da
biomassa e da energia gerada. Demandas
energéticas existem em praticamente to-
dos os pólos industriais do país, estejam
eles localizados em qualquer uma das su-
as regiões.

Protocolos
O coordenador do projeto faz ques-

tão de frisar que o desenvolvimento tec-
nológico está presente em três dos quatro
subprojetos. "Um deles disponibilizará as
tecnologias ligadas à silvicultura, além de
prover material genético adaptado e pro-
dutivo para as diferentes regiões do país, e
também desenvolverá protocolos adequa-
dos para os plantios em pequenas e mé-
dias propriedades, tais como: definição do
preparo de solo, espaçamento, adubação e
sistemas agrossilvipastoris, principalmen-
te nas regiões onde a atividade de implan-
tação de florestas ainda não é tradicional.
As tecnologias que envolvem processos de
transformação de madeira ou resíduos de
madeira em energia serão desenvolvidas
em outros dois projetos".

Outro subprojeto tem como objetivo
desenvolver equipamentos mais eficientes
para o aproveitamento da biomassa, como
por exemplo: a briquetagem, o desenvol-
vimento de fogões para uso doméstico, a
caracterização energética da madeira pro-
duzida pelas espécies envolvidas no proje-
to, fornos de carbonização mais eficientes
e menos poluentes, de baixo custo e ade-
quados ao aproveitamento da energia ge-



rada no processo de carbonização (vapor,
óleos, calor e energia elétrica).

]á uma terceira parte do projeto está li-
gada ao desenvolvimento de tecnologias e
tem como objetivo o desenvolvimento de
processos ainda não tradicionais, como
hidrólise enzimãtica, celulignina, biogás,
pirólise rápida para obtenção do bio-óleo
e álcool combustível a partir de processos
delulignolíticos.

Processos arcaicos
Atualmente, a principal exploração da

madeira para a produção de energia está
ligada aos pólos siderúrgicos, o que colo-
ca os estados de Minas Gerais e Pará co- ,
mo os maiores consumidores do país. "A
madeira tradicionalmente utilizada provi-
nha das florestas nativas. Recentemente, a
situação tem mudado com certa rapidez,
pois há uma crescente participação da bio-
massa oriunda das florestas plantadas. Em
algumas situações, a madeira de florestas
plantadas contribui corn 70% do total
consumido. Estima-se que 220 milhões de
metros cúbicos de madeira sejam consu-
midos anualmente para produzir energia
no Brasil. Este volume representa 69% da
madeira produzida (nativa ou exótica) tem
destinação energética, destacando a sua
importância como fonte energética".

Outro aspecto a ser considerado é que
a utilização da madeira como energia, ain-
da hoje, permite o atendimento a peque-
nas indústrias e às necessidades básicas de
pequenos e médios proprietários rurais,
promovendo condições indispensáveis ao
conforto e à sobrevivência humana. De
acordo com levantamentos realizados, há
um contingente de aproximadamente trinta
milhões de pessoas dependentes da madei-
ra como fonte energética domiciliar no Bra-
sil. Isso reforça a importância da madeira na
geração de energia, pois, além de ser uma
fonte tradicional, pode ser produzida e con-
sumida em todas as regiões do país.

Todavia, Damin explica que os proces-
sos mais utilizados e ao alcance da popula-
ção, empreiteiros e até de algumas empre-
sas ligadas ao processo de carbonização da
madeira ainda são arcaicos, desperdiçam
matéria-prima e energia, e contribuem sig-
nificativamente para o aumento da polui-
ção. "Empresas do setor siderúrgico estão
desenvolvendo tecnologias mais eficien-
tes de carbonização, com possibilidade
de melhorar o aproveitamento da energia
gerada no processo. Portanto, ainda há
muito que evoluir", destaca.

Participação efetiva
A produção de florestas energéticas po-

de estar a cargo de produtores em qualquer



Independentemente do tamanho da pro-
priedade, basta que a cultura se adapte e seja
produtiva no local. Cada cultura tem o seu
potencial energético, que é a sua transfor-
mação em energia por unidade de biornassa
produzida", complementa Damin.

Ainda segundo ele, a produção de ener-
gia da madeira encontra-se na proporção
de 1:10,57, o que significa que, para cada
unidade de madeira, são produzidas 10,57
unidades de energia, o que é provavelmen-
te superior aos índices do pinhão manso,
soja. dendê, álcool, mamona e amola, en-

tre outros. No entanto, a
tecnologia de produção
de biocombustível a par-
tir da cana, por exemplo,
está muito avançada e
produz um combustível
de grande aceitação no
mercado. A soja, apesar
da sua baixa conversão
energética, como cultu-
ra agrícola está presente
em quase todas as pro-
priedades rurais, o que
facilita o seu uso e a lo-
gística de transporte.

No caso das floretas
energéticas, sua vanta-
gem principal é que,
mesmo in natura, elas
podem ser utilizadas,
com vantagem, como
fonte para a obtenção
de biocombustíveis, se-
jam eles de soja, dendê,
cana-de-açúcar ou pi-
nhão manso. Pode tam-
bém substituir com van-
tagem o óleo combustí-
vel e o gás nas termoe-
létricas nas secadoras de
grãos e demais equipa-
mentos que demandem

energia térmica. "Deve-se entender a pro-
dução de energia a partir das florestas co-
rno uma forma vantajosa e complementar
às outras energias produzidas a partir de
culturas agrícolas", observa Damin.

Convivência pacifica
O pesquisador lembra ainda que, se a

quantidade de madeira utilizada para pro-
duzir energia no Brasil fosse transformada
no volume efetivo do seu equivalente em
toneladas de petróleo, os valores ultrapas-
sariam os 2ÜO milhões de metros cúbicos

ADOÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES
O pesquisador Embrapa Florestas e gestor
do projeto, Helton Damin da Silva, explica
que no início do século passado, os primei-
ros plantios florestais foram Efetuados em
função de um problema puramente energé-
tico. "A idéia era suprir a falta de madeira
combustível para atender à demanda da
Companhia Paulista de Estrada de Ferro, o
que estimulou a empresa a buscar novas
opções além do extrativismo que era pra-
ticado. Nesse período, foram introduzidas
espécies do gênero Euca/yptus e passou-se
a produzirflorestasde rápido crescimento,
voltadas à produção de energia".

anuais. Isso, inclusive, é superior aos nú-
meros fornecidos pela FAO, no que tan-
ge à produção de madeira para energia no
Brasil, que é da ordem de 140 milhões de
metros cúbicos anuais. Independentemente
das discrepâncias que possam existir entre
as fontes, os volumes envolvidos são bas-
tante expressivos.

Para efeito comparativo, segundo a So-
ciedade Brasileira de Silvicultura e a Asso-
ciação Brasileira de Celulose e Papel, o con-
sumo interno anual de madeira como maté-
ria-prima industrial tem atingido a casa dos
140 milhões de metros cúbicos, compreen-
dendo a produção de celulose, papel, serra-
ria, chapas e painéis. "Desse modo, conclui-
se que, no mínimo, 50% da madeira usada
no país possuem destinação energética, o
que, sem nenhuma contestação, represen-
ta o maior volume de madeira vinculada a
um uso específico. Por estes dados, percebe-
se o seu potencial de contribuição e que a
área plantada deve pelo rnenos triplicar. O
debate que se apresenta na atualidade é a
disputa por espaço para produzir alimentos
ou energia. No caso das florestas energéti-
cas não há disputa por espaço, pois existe
a convivência pacífica e proveitosa dos sis-
temas agrossi l vi culturais, onde o plantio de
árvores pode ser feito em conjunto com a
agricultura ou pecuária, trazendo benefícios
como quebra ventos, cercas vivas e sombre-
amento, no caso de pastagens".

Além disso, segundo Damin, as espé-
cies florestais adaptam-se facilmente a so-
los e climas diferenciados, podendo ocu-
par parte dos 11 milhões de hectares dis-
poníveis em todo o território nacional que
estão degradados ou em fase de degrada-
ção, e não estão sendo ocupados pela agri-
cultura ou pecuária. Neste caso, o cultivo
florestal apresenta unia vantagem, que é a
real possibilidade de recuperação das áre-
as degradadas, uma enorme vantagem do
ponto de vista ambiental.



Text Box
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