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APRESENTAÇÃO

Importância do Livro e a Declaração de Glasgow. O

Livro WoodPellets Produtores Brasil faz um

levantamento detalhado do mercado atual de

produção e de consumo de pellets no Brasil e dos

novos projetos industriais em desenvolvimento.

Ampliamos os estudos com dados do potencial de

biomassa (resíduos disponíveis de origem da colheita

florestal e do processo industrial da madeira da

silvicultura e extrativismo) para a produção de pellets

no Brasil com a finalidade em projetar um modelo

técnico de parâmetro para as indústrias nacionais e

internacionais.

Este trabalho é um complemento dos objetivos dos

debates sobre bioenergia sustentável e biomassa

peletizada carbono zero discutido na COP 26 na

Declaração de Declaração de Glasgow.



COP 26 Biomassa Peletizada. Na COP26 foi apresentada a

Declaração de Glasgow sobre Bioenergia Sustentável e

Biomassa Peletizada define como à base de madeira

peletizada que podem ajudar a enfrentar as mudanças

climáticas, com um padrão mundial da indústria para

sustentabilidade em seu núcleo. A bioenergia sustentável

e a biomassa peletizada são ferramentas essenciais para

cumprir as metas ambiciosas do Acordo de Paris e da COP

26 em ajudar a combater as mudanças climáticas com

uma fonte de energia limpa e renovável. A contribuição

prevista da biomassa peletizada para metas carbono zero

deve ir aos mais altos padrões de sustentabilidade

fundamentais para uma redução do GEE. A Declaração de

Glasgow estabelece uma visão para o crescimento

ambicioso do setor de produção de pellets para apoiar o

impulso para o global Net-Zero com as reduções das

emissões do GEE que geram o aumento no aquecimento

global.



Aquecimento Global e a Importância do Pellets. A

biomassa peletizada é reconhecida como

essencial para o cumprimento das metas

climáticas pelas principais autoridades sobre

mudança climática. O 'Cenário Zero Líquido’

projetado pelo IEA envolve um crescimento triplo

no uso de 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 pellets e de emissões

negativas por meio da captura e armazenamento

de carbono (BECCS). O aquecimento global é

atribuído à liberação de gases de efeito estufa por

meio de ações humanas na utilização dos

combustíveis fósseis. 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

peletizada vai diminuir os níveis globais de

dióxido de carbono em a atmosfera. A

biomassa/pellets é a principal forma de energia

renovável do mundo e de extrema importância

para a descarbonização do setor industrial.



Pellets para a descarbonização industrial. O livro

será uma importante ferramenta para as

empresas com interesse na descarbonização com

o uso de uma fonte energética como a biomassa

peletizada. A função de pesquisa e de utilização

do livro envolve o uso da biomassa peletizada

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) como a

da substituição de combustíveis fósseis como o

carvão, GLP, coque e gás natural por energias de

baixo carbono, como pellets que não causam

emissões de gases de efeito estufa. Uma melhora

no 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 os pellets.

A descarbonização para o setor industrial é

essencial para alcançar a estabilização

energética. O uso de um combustível energético

como os pellets (elevado poder calorífico e baixa

umidade) como um substituto do Gás Natural e o

Carvão vão melhorar a eficiência energética e

uma redução nas emissões de CO2. Empregar

uma inovadora tecnologia energética com o

consumo de pellets pode alcançar uma redução

nas emissões industriais líquidas de carbono e

uma bioeconomia sustentável.



Bioeconomia e Baixo Carbono. Os estudos técnicos contido no Livro visam o

uso/produção de pellets para gerar uma economia de baixo carbono, tendo como

premissa a exploração sustentável de recursos renováveis (resíduos florestais e da

madeira, agricultura e agroindustrial e sucroenergético) para oferecer soluções

concretas para os grandes desafios das indústrias.

A Bioeconomia oportuniza, em função do reconhecido fortalecimento da relação

entre o produtor florestal/madeira com potencial para a produção de pellets visando

contribuir para o desenvolvimento econômico das regiões produtoras (silvicultura e

extrativismo) do País. O conjunto de atividades econômicas baseadas na utilização

sustentável e inovadora de recursos renováveis (biomassa peletizada), em

substituição às matérias-primas fósseis, para a produção de biocombustíveis e

energia promovendo o desenvolvimento sustentável e o crescimento energético

nacional. No livro vamos avaliar as unidades produtoras de pellets e os novos

projetos em desenvolvimento para que possamos aumentar a escala econômica de

produção.



Economia de escala na produção de

pellets. Várias opções com o uso de

uma variedade de matérias-primas e

combinações de processamento são

avaliadas no livro. A economia de

escala será fundamental para o

desenvolvimento de novos projetos

(participação das empresas em

leilões de energia) com a segurança

da disponibilidade de biomassa

peletizada com a finalidade

energética. A fonte de matéria-prima

é a biomassa da silvicultura e

extrativismo florestal, exigindo para

o alcance dos objetivos de

quantificação da oferta de biomassa

para os projetos de produção de

pellets. Este é um dos objetivo do

livro no uso de resíduos de baixo

aproveitamento comercial para a

produção de pellets. Tudo dentro de

uma economia de escala para fins de

consumo energético. A grande

demanda por combustíveis

energético permite a construção de

unidades industriais de grande

porte, com significativa economia de

escala. Vamos enfatizar no livro a

importância da economia circular e

da logística reversa da biomassa

para a produção de pellets.



Economia Circular e Pellets. A

economia circular considera o

máximo aproveitamento do material

e da energia contidos nos produtos

que fazem parte da economia. Neste

contexto desenvolvemos o Livro como

uma fonte de dados de

aproveitamento de resíduos para a

produção de pellets. A 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

biomassa e que atendam às

dimensões da sustentabilidade. O

processo construtivo da economia

circular fundamenta-se por vários

ciclos de reutilização e reciclagem

(madeira de compensado) dos

produtos e subprodutos (pallets) das

linhas de produção ou mesmo das

cadeias produtivas que integram todo

o ciclo produtivo de um produto que é

o pellets.



Logística Reversa e o Uso dos Resíduos na Produção de Pellets. Com a política

nacional de aproveitamento dos resíduos (origem do processo da colheita florestal e

do processo da madeira, da agricultura e do beneficiamento agroindustrial e

sucroenergético) devem encontrar uma solução energética com a logística reversa. A

geração desordenada de resíduos é um dos maiores problemas ambientais

enfrentados na atualidade.

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 para a produção de pellets. 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.



Expansão da Biomassa Peletizada. O livro será uma importante fonte para as

empresas que querem utilizar fontes renováveis de energia como a biomassa

peletizada para a geração de energia gerando novos empregos verdes. A expansão

da biomassa peletizada 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. O

mercado de pellets está passando por uma fase de grande crescimento em função do

aumento do consumo mundial. Em nível global, teremos um aumento na demanda

de 15,6 milhões de toneladas em 2012-3 para cerca de 80-100 milhões de

toneladas em 2025. 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 vai apresentar um crescimento muito forte e pode ser o segundo mercado

consumidor em 2024. 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.



COVID 19 Guerra Rússia x Ucrânia 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. No livro apresentamos dados estatístico que

que 2020/21 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.



Livro Wood Pellets Produtores. A necessidade de

formular um verdadeiro livro com dados da produção

nacional de biomassa e pellets, 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 a

produção de pellets.. Os mercados globais de energia

enfrentam uma série de desafios. Enquanto alguns

mercados de energia como a Europa precisam de

energia para aquecimento para sustentar uma

população crescente, outros como o Japão precisam

melhorar a segurança energética através da

diversificação da matriz energética. O uso de pellets é

uma alternativa sendo considerada pelos maiores

consumidores de energia. Neste livro analisamos o

potencial de biomassa para a produção de pellets no

Brasil com a finalidade em projetar um modelo

técnico de parâmetro para as indústrias nacionais e

internacionais. Nossa obra fornecerá uma visão geral

de limitações e oportunidades no Brasil para a

produção, distribuição e consumo de pellets.



Dados de Produção Pellets. O livro foi enriquecido

com novos números e informações do setor de

produção de 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 pellets como uma fonte segura de

energia para suprir a demanda industrial.

O Livro é uma importante ferramenta para auxiliar

no planejamento estratégico dos empresários de

todos os setores industriais, desenvolvedores de

projetos de biomassa e de pellets e investidores,

pesquisadores, profissionais, professores e grupos

comunitários e público em geral com interesse em

pellets.


