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I            PRELIMINARES  

Biomassa na COP 26. O principal objetivo deste 

Anuário é o de desenvolvimento de projetos e 

negócios com o uso da biomassa, pellets e 

briquetes para descarbonização industrial e 

para ajudar as empresas para cumprir as metas 

do Acordo de Paris. Na COP26 foi apresentada a 

Declaração de Glasgow sobre bioenergia 

sustentável com o uso da biomassa florestal e 

da madeira para a descarbonização e para 

cumprir as metas ambiciosas do Acordo de 

Paris.   

 

Usando dados da Agência Internacional de 

Energia (IEA) para destacar o papel 

indispensável que a bioenergia sustentável 

desempenhará para ajudar o mundo a alcançar 

o Net-Zero global em meados do século. 
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A Declaração estabelece uma visão para o crescimento ambicioso do setor para apoiar o impulso para o global Net-Zero. E o Anuário 

Empresarial Biomassa Briquete Pellets será uma importante fonte para as empresas que querem utilizar fontes renováveis de energia 

como a biomassa para a geração de energia.   

 

Aquecimento Global e a Importância da Biomassa, Briquete e Pellets. A biomassa é reconhecida como essencial para o cumprimento 

das metas climáticas pelas principais autoridades sobre mudança climática, incluindo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) da ONU, o Comitê de Mudanças Climáticas (CCC) do Reino Unido e a IEA. A IEA distinguiu a bioenergia sustentável 

(biomassa, briquete e pellets) como um dos sete 'pilares-chave' da descarbonização e tecnologia que deve ser escalonada 

exponencialmente para ajudar a cumprir o Net-Zero global.  O 'Cenário Zero Líquido’ projetado pelo IEA envolve um crescimento 

triplo no uso de biomassa sustentável e pellets até 2050 para ajudar o mundo a cumprir a meta de 1,5 °C e de 4% do fornecimento 

global de energia até 2050.  Isso reduzirá as emissões em um bilhão de toneladas de CO2 e por ano em comparação com 2020 - 

mais do que é emitido atualmente por toda a indústria de aviação mundial.  

 

Essas reduções virão de uma combinação de substituição de combustíveis fósseis por biomassa e de emissões negativas por meio 

de bioenergia com captura e armazenamento de carbono (BECCS). A bioenergia/biomassa é a principal forma de energia renovável 

do mundo, fornecendo cinco vezes mais energia do que a eólica e a solar combinadas em transporte, calor e energia. 
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A preocupação com os gases de efeito estufa, a necessidade de gestão ambiental sustentável e na descarbonização do setor 

industrial tem despertado interesse na utilização dos recursos da biomassa e da bioenergia no Brasil.  Este é um dos objetivos do 

desenvolvimento do Anuário Empresarial Biomassa Briquete Pellets.  A preocupação com o aquecimento global tem proporcionado 

um forte incentivo para considerar fontes alternativas de energia pela biomassa.  O aquecimento global é atribuído à liberação de 

gases de efeito estufa por meio de ações humanas. Isso inclui aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera causado pela 

combustão de carvão, petróleo e gás natural.  

 

Tal como acontece com outras formas de energia renovável, o uso de biomassa para produção de eletricidade - bioenergia – vai 

diminuir os níveis globais de dióxido de carbono em a atmosfera. O dióxido de carbono é emitido quando biomassa é queimada ou 

energia. Mas a regeneração da biomassa retira da atmosfera uma quantidade equivalente de dióxido de carbono.   Uma indústria de 

bioenergia poderia ser com base nos recursos existentes (resíduos das culturas da silvicultura e da agricultura). A indústria de 

bioenergia tem o potencial para fornecer uma fonte de energia para geração de recursos e empregos o que incentiva o 

desenvolvimento do Anuário.   

 

Portanto, a crise climática é o maior desafio que o mundo enfrenta e os principais cientistas climáticos do mundo têm certeza de 

que a biomassa tem um papel crítico a desempenhar tanto na redução das emissões quanto na remoção do dióxido de carbono da 

atmosfera. A biomassa é única porque pode ser usada para substituir os combustíveis fósseis no fornecimento de energia de baixo 

carbono, flexível e renovável e, quando combinada com a tecnologia de captura e armazenamento de carbono, remove 

permanentemente o dióxido de carbono da atmosfera.   
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Esses princípios delineiam uma abordagem sustentável para a bioenergia e a biomassa em quatro áreas principais: gestão 

responsável dos recursos naturais; redução do carbono com base científica; proteção da biodiversidade; e apoiar e proteger as 

comunidades.   Neste sentido estamos publicando o Anuário como uma fonte de pesquisa para as indústrias que pretendam em 

minimizar as emissões de carbono. 

 

Biomassa, Briquete e Pellets para a Descarbonização Industrial. A função de pesquisa e de utilização do Anuário Empresarial 

Biomassa Briquete Pellets envolve o uso da biomassa, briquete e pellets (produtores) para a  descarbonização industrial que consiste 

em um conjunto de medidas e soluções das indústrias para reduzir as emissões de C02 (eficiência, economia e sustentabilidade) : 

Substituição de combustíveis fósseis  como o carvão, GLP, coque e gás natural por energias de baixo carbono, como a 

biomassa/briquete/pellets que não causam emissões de gases de efeito estufa. 

Melhorar o desempenho energético das indústrias por meio da renovação/modificação da fonte térmica de 

energia/combustão/vapor ou de mudança na matriz energética (caldeira industrial ou fornos)  pelo uso de uma fonte renovável como 

a biomassa (ou produção industrial de pellets e briquetes) da colheita florestal e do processo industrial da madeira, dos resíduos da 

agricultura e do beneficiamento agroindustrial e sucroenergético ou na transformação num biocombustível com maior eficiência 

energética.   

Desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de CO2, que consistem em capturar o dióxido de carbono e, em 

seguida, armazená-lo ou recuperá-lo para evitar sua liberação na atmosfera. 
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A descarbonização para o setor industrial é essencial para alcançar a estabilização energética. O uso de um combustível energético 

como a biomassa , briquete ou pellets como um substituto do Gás Natural, Carvão, Diesel e GLP  vai melhorar a eficiência energética 

e uma redução nas emissões de CO2.  Empregar uma inovadora tecnologia pode alcançar uma redução nas emissões industriais 

líquidas de carbono.  

 

Utilizar uma matéria-prima que no Brasil é um passivo ambiental como uma fonte renovadora de energia é um exemplo de 

sustentabilidade que as indústrias devem nortear para o seu sucesso empresarial.  As indústrias que investem em tecnologia 

aprimorada visando a descarbonização estarão posicionadas para serem líderes do setor ao longo deste século, quando as 

preocupações com as mudanças climáticas  e com a eficiência energética e da sustentabilidade econômica e social.  E o anuário 

será uma importante ferramenta para as empresas com interesse na descarbonização com o uso de uma fonte energética como a 

biomassa, briquete e pellets. 

 

Bioeconomia e Baixo Carbono. Os estudos técnicos contido no Anuário Empresarial Biomassa Briquete Pellets visam uma economia 

de baixo carbono, tendo como premissa a exploração sustentável de recursos renováveis para oferecer soluções concretas para os 

grandes desafios das áreas sociais, econômicas e ambientais, se fazem cada vez mais necessários.  A Bioeconomia oportuniza, em 

função do reconhecido fortalecimento da relação entre agricultura e da agroindústria, com potencial para contribuir para o 

desenvolvimento econômico das regiões produtoras do País.  
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O conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização sustentável e inovadora de recursos biológicos renováveis (biomassa), 

em substituição às matérias-primas fósseis, para a produção de alimentos, rações, materiais, produtos químicos, combustíveis e 

energia produzidos por meio de processos biológicos, químicos, termoquímicos ou físicos, promovendo a saúde, o desenvolvimento 

sustentável, o crescimento nacional e o bem-estar da população. 

 

Economia de escala. Várias opções com o uso de uma variedade de matérias-primas e combinações de processamento são 

avaliadas no Anuário.  A economia de escala será fundamental para o desenvolvimento de novos projetos (leilões de energia) com a 

segurança da disponibilidade de biomassa.  A biomassa para fins energéticos em geral, e também particularmente como fonte para 

geração de energia elétrica, está entre as fontes renováveis com maiores possibilidades em termos de natureza, origem, tecnologia 

de conversão e produtos energéticos, exigindo para o alcance dos objetivos de quantificação da oferta deste Anuário que se busque 

valores para os resíduos agrícolas das principais culturas do país, tenham ou não, alguma destinação energética estabelecida.  Tudo 

dentro de uma economia de escala para fins de consumo energético.  A grande demanda por combustíveis permite a construção de 

unidades industriais de grande porte, com significativa economia de escala.  

 

Economia Circular. Nas últimas décadas, o crescimento populacional tem demandado cada vez mais a utilização de recursos 

naturais e manufaturados, especialmente aqueles derivados de fontes não renováveis, como o petróleo.  O conceito de economia 

circular considera o máximo aproveitamento do material e da energia contidos nos produtos que fazem parte da economia.  Neste 

contexto desenvolvemos o Anuário como uma fonte de dados de biomassa.  
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A circularidade, entendida como o reaproveitamento de rejeitos de um elo da cadeia por outro elo, minimiza a necessidade de 

extração de produtos não renováveis e reduz a quantidade de resíduos e rejeitos. economia circular como um sistema regenerativo, 

em que a entrada de recursos e saída de resíduos, emissões e energia são minimizados pela desaceleração, fechamento e 

estreitamento de loops de materiais e energia. 

 

Em uma economia circular, deverá ser promovida, quando adequada, a utilização em cascata de recursos renováveis ou derivados 

de fontes energéticas baseadas de biomassas renováveis mais limpas e que atendam às dimensões da sustentabilidade. O processo 

construtivo da economia circular fundamenta-se por vários ciclos de reutilização e reciclagem dos produtos e subprodutos das linhas 

de produção ou mesmo das cadeias produtivas que integram todo o ciclo produtivo de um produto. O objetivo do estudo é divulgar 

mais o estado de implementação da biomassa/briquete/pellets, como fonte de energia sustentável e renovável, além de dar as 

chaves para orientar os cidadãos a cumprir a nova legislação e conhecer as tendências do mercado de energia em termos de esta 

fonte de energia diretamente relacionada às políticas de Economia Circular, Bioeconomia, Eficiência Energética, Meio Ambiente e 

Mudança Climática. 

 

Logística Reversa. Com a política nacional de aproveitamento dos resíduos sólidos, o setor da agricultura e do beneficiamento 

agroindustrial, da silvicultura e do processo industrial da madeira e sucroenergético devem encontrar uma solução energética com 

a logística reversa para o aproveitamento dos resíduos o que discutimos no Anuário. A geração desordenada de resíduos é um dos 

maiores probl emas ambientais enfrentados na atualidade.  
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A atividade agrícola destaca-se pela elevada geração de resíduos que em consonância com outras atividades, como a industrial e 

urbana, por exemplo, é responsável por elevadas taxas de contaminação e impactos ambientais negativos ao meio ambiente. Acerca 

da obrigatoriedade na aplicação dos sistemas de logísticas reversa, como resíduos da agricultura e do beneficiamento 

agroindustrial, os maiores desafios estão na forma de dispersão dos resíduos através da coleta seletiva; incentivo à prática de 

subprodutos advindos dessa matéria-prima; e a quantidade de resíduo sólido necessário para gerar volume na coleta e 

processamento a fim de otimizar os custos. E uma solução para a logística reversa é o aproveitamento energético da biomassa ou 

como uma fonte de matéria-prima para a produção de pellets e briquetes.  

 

Importância da Biomassa Briquete e Pellets. A bioenergia sustentável (base na produção de briquete e pellets) da madeira é 

reconhecida como essencial para o cumprimento das metas climáticas pelas principais autoridades sobre mudança climática. A 

bioenergia já contribuiu significativamente para a descarbonização do setor de energia, fornecendo uma alternativa confiável, com 

baixo teor de carbono e renovável aos combustíveis fósseis.  

 

A biomassa lenhosa/briquete/pellets pode substituir diretamente o carvão nas usinas que foram convertidas para funcionar com 

biomassa de origem sustentável. Quando a biomassa de madeira sustentável é combinada com captura e armazenamento de 

carbono (BECCS), ela fornece emissões negativas ao capturar carbono em escala e enterrá-lo permanentemente no subsolo, o que 

ajuda a compensar as emissões de setores difíceis de descarbonizar, como aviação e agricultura. 
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Expansão da Biomassa. A expansão da biomassa poderá gerar mais de 2.000.000 empregos adicionais na cadeia de abastecimento 

até 2030 e mais de 4.450.000 empregos adicionais até 2050, e investimentos em comunidades com poucos recursos nas áreas 

rurais. E o Anuário será uma importante fonte para pesquisa e para o desenvolvimento de negócios para as empresas.  

 

COVID 19 Guerra RússiaxUcrânia e o Mercado de Pellets. A pandemia do COVID-19 atingiu todas as partes da nossa sociedade, 

incluindo o setor de pellets. Por sorte, o setor nacional é resiliente e estruturado. Tivemos um aumento de 38% no consumo nacional 

(avicultura, hotelaria, industrial) de biomassa, briquete e pellets e um aumento de 18% na produção industrial dos três setores.  

 

Graças a natureza automatizada da produção de pellets e o fato que várias empresas consideram essencial o consumo de pellets 

(mudança de matriz energética) como uma fonte energética (elevado poder calorífico) zero carbono (descarbonização industrial), o 

setor industrial conseguiu em operar mesmo com as medidas necessárias de segurança da Covid 19.  

 

 E agora o setor está numa ascendência em termos de aumento de produção com uma enorme procura internacional (Japão, Coréia 

do Sul e Europa) principalmente com a crise da guerra da Rússia Ucrânia e do desabastecimento de gás natural como fonte de 

energia para aquecimento nos principais países da União Europeia.   
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2022 Aumento Consumo Nacional e Internacional de Pellets. Em 2022 temos registrado um aumento no comércio internacional de 

pellets das indústrias produtoras nacionais e um aumento de 38% nos preços dos pellets para consumo doméstico nacional. A 

demanda elevada nacional e internacional acabaram com os estoques das empresas produtoras no Brasil.  

 

Anuário Empresarial Biomassa Briquete Pellets. A necessidade de formular um verdadeiro Anuário Empresarial com dados da 

produção nacional de biomassa, pellets e briquete, vem em atender aos milhares pedidos que recebemos de 

empresas/profissionais do setor/investidores que querem mudar a matriz energética para uma fonte de energia limpa e renovável.  

 

Então esta publicação é uma referência completa e atualizada sobre o potencial de biomassa em disponibilidade no Brasil e 

principalmente os maiores produtores de biomassa por região e os produtores de briquetes e pellets. Bem como dados sobre a 

tecnologia, mercado de consumo nacional e internacional e do potencial de aproveitamento dos resíduos gerados pelo setor da 

silvicultura, agroindustrial e sucroenergético. 

 

Objetivo do Anuário. O objetivo deste anuário é de ajudar os atores envolvidos nos projetos de descarbonização para conciliar seus 

recursos técnicos e econômicos em realizar os negócios ecológicos com o uso da biomassa, bioenergia, briquetes e pellets. O 

anuário é fruto da experiência de mais de vinte anos e dos trabalhos publicados pela ABIB Brasil/Brasil Biomassa e traz instruções 

precisas dos projetos sustentáveis para a garantia do sucesso empresarial. 
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Estruturação do Anuário. O anuário está estruturado em três tópicos principais: Biomassa, Briquetes e Pellets e subdivido em 

inúmeros tópicos envolvendo o primeiro a biomassa como fonte zero carbono para fins de energia, os estudos sobre a biomassa de 

origem florestal (silvicultura e extrativismo), madeira (uso dos resíduos do processo industrial), da agricultura e do beneficiamento 

agroindustrial e sucroenergético, do quantitativo de biomassa e os players produtores das cinco regiões (2.000 empresas 

produtoras).  

 

No segundo envolvendo o sistema de compactação e de briquetagem com explicações sobre a tecnologia, dos fatores que 

influenciam a produção, da viabilidade econômica do sistema de briquetagem, dos equipamentos necessários e das etapas de 

produção industrial e do players produtores de briquetes (100 empresas) no Brasil.  

 

Finalmente temos uma avaliação detalhada sobre o sistema de peletização industrial na produção de um biocombustível energético 

zero carbono, das vantagens(econômicas e ecológicas) de produção e na utilização dos pellets, das classes de qualidade e de 

consumidores, do mercado mundial de produção e consumo de pellets para uso industrial e doméstico, do aumento do consumo do 

mercado nacional como um substituto dos combustíveis fósseis e do gás natural, da tecnologia industrial de produção de pellets 

(refinação, moagem secagem, peletização, resfriamento e de embalagem industrial) e dos players comerciais (40 empresas) 

produtores de pellets de madeira no Brasil.   
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Dados de Produção Biomassa Briquete e Pellets. O Anuário foi enriquecido com novos números e informações do setor de produção 

de biomassa, briquetes e pellets no Brasil coletando dados exclusivos sobre o desenvolvimento do setor no mercado brasileiro. 

Desenvolvemos relatórios que ajudam os líderes industriais, tomadores de decisão, investidores e todos os profissionais que atuam 

com a produção/consumo de biomassa. 

 

Trabalhamos com dezenas de gráficos e figuras com uma precisão de dados sobre o setor produtivo de biomassa, briquetes e pellets 

como uma fonte segura de energia para suprir a demanda industrial. Todos os anos fornecemos um relatório estatístico da 

biomassa/briquete/pellets no Brasil. O anuário é enriquecido com dados de produção de mais de 2.000 grandes empresas 

nacionais produtoras de biomassa, briquete e de pellets.  

 

Metodologia do Anuário Empresarial Biomassa Briquete e Pellets.  Utilizamos como metodologia de trabalho uma análise do cenário 

federal, regional e estadual em relação à geração de resíduos e ao seu potencial energético e sua disponibilidade e aos impactos 

potenciais decorrentes como uma fonte segura de energia para descarbonização industrial e para a produção de briquete e pellets. 

 

Plataforma de dados dos Produtores de Biomassa Briquete e Pellets. O Anuário consiste no desenvolvimento de uma plataforma de 

dados de biomassa, informação sobre os recursos energéticos. A metodologia de resíduos de biomassa é bastante elaborada com 

capacidade para especificar dados por tipos de biomassa e um quantitativo a ser utilizado para projetos energéticos. Vamos 

apresentar os principais players produtores de biomassa, briquete e pellets.  
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O Anuário é uma importante ferramenta para auxiliar no planejamento estratégico de governos e municípios, empresários de todos 

os setores industriais, desenvolvedores de projetos  de biomassa, bioenergia e de energia e investidores, pesquisadores, 

profissionais, professores e grupos comunitários e público em geral com interesse em biomassa, briquete e pellets. O Anuário 

proporcionará maior disponibilidade e acessibilidade de informações sobre recursos bioenergéticos existentes e potenciais no 

Brasil.  

 

Resultados do Anuário Empresarial Biomassa Briquete Pellets Os resultados apresentados poderão servir de base para uma melhor 

avaliação do setor de produção e uso de biomassa, briquete e pellets e para a análise de possibilidades econômicas de utilização 

para geração de energia.    

 

A disponibilidade de biomassa pode ser uma contribuição significativa para a geração de eletricidade em usinas regionais de 

pequeno e médio porte. No desenvolvimento da indústria de culturas energéticas em áreas agrícolas para o aproveitamento 

(logística reversa) e na geração de energia limpa e renovável e principalmente para a geração de novos empregos.  

 

Esperamos que este anuário forneça respostas claras às suas dúvidas e possa contribuir resolver seus problemas e orientar melhor 

suas decisões. Constitui também uma ajuda didática esclarecedora para professores e seus alunos. 
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BIOMASSA CULTURA ALGODÃO – CAROÇO RESÍDUOS                         BIOMASSA CULTURA AMENDOIM – CASCA RESÍDUOS 

 

 

BIOMASSA CULTURA ARROZ – CASCA PALHA RESÍDUOS           BIOMASSA CULTURA CAFÉ – CASCA PERGAMINHO 
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BIOMASSA CULTURA FEIJÃO – PALHA RESÍDUOS                         BIOMASSA CULTURA MILHO – PALHA SABUGO RESÍDUOS 

 

 

BIOMASSA CULTURA SOJA – PALHA RESÍDUOS                         BIOMASSA CULTURA TRIGO – PALHA RESÍDUOS 
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BIOMASSA CULTURA CANA-DE-AÇÚCAR – BAGAÇO                         BIOMASSA CULTURA CANA-DE-AÇÚCAR – PALHA 

 

 

OUTROS TIPOS BIOMASSA PARÁ – AÇAÍ  PASSIVO AMBIENTAL        OUTROS TIPOS BIOMASSA – CEVADA  PALHA/MALTE                         
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OUTROS TIPOS BIOMASSA MA – BABAÇÚ  PASSIVO AMBIENTAL        OUTROS TIPOS BIOMASSA BA CE – COCO PASSIVO                          

 

 

OUTROS TIPOS BIOMASSA– DENDÊ  PASSIVO AMBIENTAL        OUTROS TIPOS BIOMASSA BA – PIAÇAVA  PASSIVO                         
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OUTROS TIPOS BIOMASSA – CAPIM ELEFANTE        OUTROS TIPOS BIOMASSA – SORGO                          

 

 

OUTROS TIPOS BIOMASSA FRUTICULTURA – LARANJA BAGAÇO OUTROS TIPOS BIOMASSA FRUTICULTURA– UVA BAGAÇO                          
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BRIQUETE BIOMASSA DA COLHEITA FLORESTAL E MADEIRA, AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO 

 

 

BIOMASSA FLORESTAL  MADEIRA PINUS – BIOMASSA        BIOMASSA FLORESTAL MADEIRA PINUS – CASCA E CAVACO    
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BIOMASSA FLORESTAL  EUCALIPTO – BIOMASSA        BIOMASSA MADEIRA EUCALIPTO – CASCA E OUTROS RESÍDUOS    

 

 

PELLETS BIOMASSA FLORESTAL E DA MADEIRA  
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BIO AGROPELLETS BIOMASSA AGRICULTURA AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO 

 

 

ABIB Brasil. A ABIB Brasil (Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa, Briquete e Pellets) é a voz do setor no mercado nacional 

e internacional atuando desde 2009 como uma associação nacional representativa do setor das indústrias de biomassa, pellets, 

briquetes e bioenergia no Brasil. Atualmente temos mais de 1.520 participantes dos trabalhos no quadro associativo da ABIB. 

Entendemos que a biomassa é um pilar fundamental para o Brasil neutro em carbono.  

 

A sustentabilidade na produção, consumo e no uso da biomassa, pellets e briquetes para fins de energia. Os nossos valores envolvem 

o desenvolvimento de projetos sustentáveis e de valorização ao meio-ambiente.  
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Brasil Biomassa Consultoria Engenharia Tecnologia. A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia Tecnologia fundada em 2004, com 

sede em Curitiba e filial em São Paulo e representantes no  exterior, é uma empresa líder na área de consultoria  de desenvolvimento 

de negócios e projetos empresariais sustentáveis e descarbonização (carbono zero) e na engenharia e tecnologia industrial e em 

marketing internacional. Tem por objetivo é ofertar soluções eficientes carbono zero, com uma inovadora tecnologia e com uma 

engenharia técnica e consultoria especializada, visando a excelência em qualidade, contribuindo com o setor industrial de maneira 

ética e produtiva. Atuamos com projetos sustentáveis de carbono zero e na implantação de plantas industriais  de Biocarvão 

energético, Torrefação da biomassa de todos os tipos de madeira e de biomassa agroindustrial para fins energético, 

Descarbonização com a mudança da matriz energética das empresas que utilizam carvão, óleo e gás natural para biomassa zero 

carbono, Bioenergia avançada com inovadora tecnologia para geração de energia térmica e aquecimento industrial, AgroBiomassa 

com estudos e projetos utilizando os resíduos agrícolas e do beneficiamento agroindustrial, Biogás com digestor para fins de 

bioeletricidade, Briquete de madeira e resíduos agroindustriais e Pellets  de todos os tipos de madeira  e resíduos agroindustriais e 

sucroenergético. Todos os projetos visam o carbono zero nas emissões em conformidade com a COP 26. 

 

PARA AQUSIÇÃO DO ANUÁRIO EMPRESARIAL BIOMASSA BRIQUETE PELLETS 
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