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1. Introdução1. Introdução
• O preço do petróleo tem motivado um grande 

interesse no desenvolvimento de fontes alternativas e 
renováveis de energia.

• O setor florestal está muito bem posicionado para 
oferecer algumas soluções. 

• Analisamos aqui a possibilidade do aproveitamento 
dos resíduos de colheita, galhos e copas sob o ponto 
de vista:
• potencial energético
• remoção de nutrientes
• viabilidade econômica
• alternativas de processos e equipamentos
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2. Histórico Dos Preços De Petróleo2. Histórico Dos Preços De Petróleo
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3. O Valor Econômico Da Biomassa3. O Valor Econômico Da Biomassa

• Preço óleo combustível tipo 3A: R$ 700/t 
• Considerando o fator de substituição de 5:1, a 

biomassa vale cerca de R$ 140 por tonelada verde 
entregue

• Esse valor é substancialmente superior ao valor da 
madeira fina como matéria-prima
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Óleo 
Coimbustível

Biomassa  (45% 
umidade)

PCI kcal/kg 9.770 2.150
Eficiência 93% 87%
Equivalência 1 4,9



4. Produção Potencial De Biomassa 
Residual De Colheita
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• A quantidade de material disponível varia com o 
manejo, sítio e material genético. 

• Considerações:
• biomassa < 8 cm – porém a definição do diâmetro é

sensível ao preço
• sistema de colheita árvore inteira com casca
• biomassa aproveitável – apenas aquela arrastada 

com a árvore. É muito caro coletar no meio do 
talhão

• a biomassa aproveitável industrialmente é menos da 
metade da biomassa total presente após a remoção 
da madeira
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5. Produção Específica de Biomassa5. Produção Específica de Biomassa
Biomassa Residual Potencial t/ha

Pinus 
  desbaste 20-27
  corte final 30-48
Eucalipto
  Corte Raso 7-9 anos 40-50
  Corte Final Toras 65
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Pinus 
  desbaste 20-27
  corte final 30-48
Eucalipto
  Corte Raso 7-9 anos 40-50
  Corte Final Toras 65
fonte: teste Klabin S.A.

• Aproximadamente 10% da colheita de madeira
• Nem todos os locais terão as condições necessárias 

ou desejáveis
• Existem limitações importantes como:

• Distância até o ponto de consumo
• Concentração: limiar econômico > 30 t/ha
• Exportação de nutrientes
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6. Vantagens Do Aproveitamento Da 
Biomassa Residual De Colheita

6. Vantagens Do Aproveitamento Da 
Biomassa Residual De Colheita

• Diminui substancialmente o custo do preparo do 
solo para replantio 

• Ao evitar-se o enleiramento, pode-se melhor as 
condições de fertilidade

• Preparação do solo para replantio pode ser feito 
com menor impacto 

• Diminuição da lixiviação de nutrientes para os 
corpos de água

• Potenciais desvantagens:
• Material orgânico é retirado do ciclo
• Remoção de nutrientes
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7. Retirada De Nutrientes7. Retirada De Nutrientes
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• Na falta de conhecimento amplo sobre o assunto, 
seria prudente não se retirar a biomassa residual de 
áreas de menor fertilidade

• Uma compensação parcial da perda de minerais pode 
ser feita com o retorno das cinzas da queima da 
biomassa
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8. Poder Calorífico Da Biomassa8. Poder Calorífico Da Biomassa
• O conteúdo energético de um material é função de sua 

composição química
• O PCS pode ser determinado por composição química 

ou diretamente por bomba calorimétrica
• O PCI desconta o calor perdido no vapor de água 

formado na combustão do Hidrogênio
• O PCI da biomassa seca é relativamente uniforme, 

independentemente da origem
• O PCI precisa ser ajustado ainda para a umidade do 

combustível tal qual queimado
• A quantidade de matéria inorgânica, principalmente 

silicatos pode ser significativa
• A madeira contém originalmente 0,5% em peso seco
• Biomassa residual de colheita até 3%
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9. Secagem9. Secagem
• A umidade é a característica mais importante para se 

determinar o poder calorífico
• Vale a pena secar a biomassa?
• Gasta-se mais energia para secar o combustível do 

que o aumento em conteúdo energético, porém 
existem situações práticas onde a secagem poderia 
ser vantajosa:
• Secagem ao ar livre, a energia de secagem é obtida da 

atmosfera.
• Quando se utiliza o calor residual de outro processo 

para secagem.
• A umidade da biomassa recém cortada pode variar 

bastante mas em geral está entre 48-60%. Em poucas 
semanas pode baixar para 35%
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10. Poder Calorífico Da Biomassa Em 
Função Do Teor De Umidade
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11. Secagem Ao Ar Livre11. Secagem Ao Ar Livre
• Existem 2 vantagens importante em se esperar 

algumas semanas entre a colheita de madeira e 
coleta de biomassa:

a) Por não formar pilhas compactas, existe boa 
circulação de ar nas pilhas de galhos, secando e 
aumentando o poder calorífico rapidamente

b) Em poucas semanas as folhas ou acículas vão cair 
contribuindo para menor retirada de nutrientes
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12. Desenvolvimento De Um Sistema Em 
Grande Escala: 300.000 toneladas por ano
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• O sistema de colheita é determinante para o 
sistema de coleta de biomassa

• A colheita produz cerca de 10 vezes o peso de 
biomassa, mesmo um pequeno aumento no custo 
de colheita poderá elevar significativamente os 
custos totais

• É preciso analisar o sistema como um todo, a 
colheita de madeira, a coleta de biomassa e  
preparo de solos
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13. Algumas Alternativas De Sistemas13. Algumas Alternativas De Sistemas
• Picagem no campo: equipamento mais caro, custo 

operacional mais alto, consumo de diesel x energia 
elétrica. O ângulo de descarga do cavaco é alto > 60o

• Picagem na fábrica: A densidade dos galhos é ainda 
menor que cavaco. Manipulação difícil. Necessidade de 
enfardamento. Dificuldade enfardar tocos

• picador de facas x martelos: o picador de facas tem
1. Melhor granulometria
2. Produz menos finos
3. Sensível a pedras e areia
4. Desgaste das facas, menor disponibilidade mecânica
5. Menor consumo de energia
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14. Experiência Atual14. Experiência Atual
• Colheita com feller, arraste da árvore inteira com 

galhos e copa com skidder, processamento na beira 
da estrada com cabeçote

• Pá carregadeira de pneus com garfos retráteis 
reunindo galhos e copas

• Alimentação do picador com carregador florestal 
sobre trator de pneus e 

• picador de 350 hp sobre carreta com pneus
• Produção 2.500 t/mês em 2 turnos
• Custo aproximado de R$ 40/t sem frete
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15. Pontos A Melhorar15. Pontos A Melhorar

• A colheita tem que ser adaptada para a coleta de 
biomassa de forma a quebrar o mínimo possível as 
árvores e deixar os resíduos o mais concentrado 
possível

• Deve-se manipular o mínimo possível os resíduos, 
quebram facilmente

• A boca de alimentação do picador tem que ser maior 
que 1,0 x 0,4 m. Não apenas galhos são alimentados 
mas também pedaços de árvores quebrados durante 
a colheita e tocos

• É demorado mudar o picador de local
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16. Próximos Passos16. Próximos Passos
• Mudar o sistema de colheita para entre outros 

benefícios, deixar a biomassa concentrada na beira 
da estrada

• Picador autopropelido deslocando-se dentro do 
talhão

• Alimentação por um carregador florestal de grande 
alcance

• Boca com capacidade para tocos e pedaços de 
árvores

• Sistema de alimentação capaz de controlar carga
• Rotor de multi-facas ou martelos
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17. Lay Out17. Lay Out


