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RESUMO  

 

A utilização de pellets de madeira é bastante difundida nos países desenvolvidos, 

em particular na Europa, e apresenta demanda crescente para a produção de 

energia elétrica e térmica, incluindo a calefação residencial. O Brasil apresenta 

capacidade indiscutível para a geração de diferentes biomassas e em 

quantidades expressivas, dada à vantagem competitiva de suas condições edafo-

climáticas, sua extensão territorial e de ter baixos custos de produção. Apontar-

se-á neste trabalho as condições mercadológicas, logísticas, normativas, de 

incentivos fiscais e de ambiente econômico, com as quais o país poderá se 

consolidar como um grande produtor e consumidor desta fonte de energia limpa 

e renovável. Este estudo apresenta as melhores técnicas conhecidas para a 

venda a pequenos e médios consumidores e para a produção, eficiente e com 

escala, de pellets de madeira, dentro do Estado de São Paulo. É discutida a 

necessidade de se ter florestas plantadas com o único propósito de serem 

transformadas em pellets. Nos últimos anos, os preços dos resíduos de madeira 

subiram no mercado interno, praticamente os excluindo como fonte de matéria-

prima, num cenário de longo prazo. O objetivo final desta dissertação é 

apresentar os principais aspectos econômico-financeiros que influenciam os 

cenários para que os pellets de madeira possam substituir o óleo BPF-A1 no 

mercado regional, e assim discutindo se sua produção se mostrará atraente e 

confiável para potenciais investidores. Para a avaliação da viabilidade financeira, 

são utilizados os métodos-chave, Payback, Valor Presente Líquido e Taxa 

Interna de Retorno, e uma análise de sensibilidade das principais variáveis 

identificadas. Os principais resultados revelam um Payback de 47 meses, um 

NPV de R$10.942.127 e uma IRR de 25,18% a.a. em termos reais, para o 

cenário-base, além de identificar o preço da matéria-prima e a escala de 

produção como as variáveis mais sensíveis. 

 

Palavras-chave: pellets, pellets de madeira, biomassa, resíduos de madeira, 

viabilidade econômico-financeira. 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The use of wood pellets is widespread in developed countries, particularly in Europe, 

and its demand is increasing for the production of electric and thermal power, 

including residential heating. Brazil has the indisputable ability to generate different 

biomass in high amounts, given the competitive advantage of its soil and climate 

conditions, its territorial extension and having low production costs. This research 

points out the conditions of market, logistics, regulation, tax incentives and economic 

environment, with which the country can consolidate itself as a major producer and 

consumer of this source of clean and renewable energy. This study presents the best 

known techniques to sell for to small and medium consumers and to produce wood 

pellets efficiently and in high volume, in São Paulo State. It discusses the necessity 

of having planted forests for the sole purpose of being transformed into pellets. In 

recent years, prices of wood waste rose in the domestic market, practically excluding 

it as a source of raw material, in a long-term scenario. The ultimate goal of this 

dissertation is to present the main economic and financial aspects that influence the 

scenarios that would permit wood pellets to replace the BPF-A1 in the regional 

market, therefore discussing whether the pellet manufacturing will prove itself 

attractive and reliable for potential investors. For the financial feasibility evaluation, 

key methods are used, Payback, Net Present Value and Internal Rate of Return, and 

a sensitivity analysis of the identified key variables. The main results show a Payback 

of 47 months, a NPV of R $ 10,942,127 and an IRR of 25.18% p.y. in real terms for 

the base scenario and identify the price of the raw material and production scale as 

the most sensitive variables. 

 

 

 

 

 

Keywords: pellets, wood pellets, biomass, wood waste, economic and financial 

viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A procura por novas fontes de energia está cada vez mais em evidência, 

devido, principalmente, ao crescimento da população mundial, onde as 

previsões apontam para 15 bilhões de habitantes até 2050, e, também, à 

elevação progressiva do nível de vida nos países emergentes (COUTO, Luiz C. 

et al, 2012). Dentro deste ambiente e podendo se enquadrar como um 

combustível limpo e renovável, os pellets de madeira se apresentam como uma 

opção viável, trazendo interessantes perspectivas.  

 

Expressivas alterações nas relações de produção foram promovidas 

com a Revolução Industrial. A produtividade do trabalho teve um rápido 

crescimento e, consequentemente, houve um aumento na quantidade de bens 

e serviços que a indústria colocou à disposição das pessoas, onde a oferta de 

energia passou a ser compreendida como um processo indutor do crescimento 

econômico (ELETROBRAS, 1998). 

 

Desde o século passado, o modelo energético mundial baseia-se, 

fundamentalmente, na utilização de combustíveis fósseis. Tal fato se deve ao 

domínio tecnológico promovido por países desenvolvidos, em grande parte 

localizada no Hemisfério Norte, onde há escassez de recursos naturais de 

caráter renovável e grande disponibilidade de fontes energéticas de origem 

fóssil (MELLO, 2001). 

 

Descobrir, controlar e utilizar a energia permitiu ao homem avançar de 

uma vida primitiva para um estado civilizado e considerado estável, por ser o 

único animal capaz de pensar criativamente e de utilizar a ciência e a 

tecnologia, para colocar a energia e outros tantos recursos naturais a seu 

serviço (FEQUIS et al, 2010). 

 

O Brasil, de uma forma geral, se apresenta como um grande produtor de 

biomassas, porque possui a maioria dos predicados para a produção e o 

fornecimento desses insumos para a geração de energia, como disponibilidade 
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de terras, clima e solo, por exemplo, para abastecer tanto o mercado interno 

quanto o externo. 

 

Constatou-se que, até poucos anos atrás, muitas biomassas não eram 

consideradas como fontes de energia. Assim, muitas vezes ficavam no campo, 

com a desculpa de se prestarem como adubo orgânico, tentando justificar o 

latente desperdício energético. 

 

No entanto, os resíduos de madeira, oriundos de processos industriais, 

passaram da condição de um estorvo nas fábricas para a de uma interessante 

fonte adicional de renda, dentro da atividade industrial. Nos últimos cinco anos, 

a disputa por tais resíduos já se tornou tão evidente e concorrida, que o 

presente estudo tratará a oferta de matéria-prima para a produção de pellets 

sob duas perspectivas: uma considerando a compra de resíduos de serrarias e 

indústrias que consomem madeira em suas atividades, e outra, com a visão de 

longo prazo, na qual a matéria-prima provém diretamente de florestas 

plantadas com esta finalidade. 

 

Em se acreditando que as biomassas deverão ser tratadas como uma 

commodity e negociadas pela quantidade de energia a ser entregue 

(referenciando-se ao poder calorífico inferior de cada biomassa), é necessário 

que se pense em um preço internacional, que balizará os futuros negócios. 

Assim, o ainda pequeno mercado brasileiro de pellets energéticos, que vem 

praticando preços acima daqueles comercializados na Europa e nos Estados 

Unidos, não deverá permanecer nesse nível no futuro. 

 

A lenha, o cavaco e os briquetes não serão abordados neste estudo, 

pois, mesmo sendo combustíveis mais baratos do que os pellets, necessitam 

de um abastecimento manual ou semiautomático junto ao forno ou queimador, 

enquanto os pellets permitem a automação completa do processo. Os custos 

com os sistemas para queima dos pellets não serão considerados nos cálculos 

financeiros, pois se acredita que serão amortizados com as economias 

decorrentes da substituição do óleo BPF-A1 por pellets de madeira, ou pelos 
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ganhos ambientais e de imagem para as empresas que adotarem este 

combustível. 

 

Além da madeira, é possível se produzir pellets energéticos a partir de 

várias outras biomassas, como a cana-de-açúcar, o bambu, a casca do arroz, a 

parte aérea da mandioca e as gramíneas, como capim elefante (BORIN, Gilson 

V., 2012 - PelletBraz). 

 

Observando-se apenas as madeiras, Nielsen et al (2009) identificaram 

que se consome mais energia para a produção de pellets de folhosas 

(eucalipto) do que se utilizando coníferas (pinus), principalmente por apresentar 

menos lignina e mais sílica em sua composição, concluindo que os extrativos 

atuam como um lubrificante. Assim, o processo de pelletização com eucalipto 

requer a adição de ligantes naturais, como o amido de milho ou batata, melado, 

óleo vegetal, entre outros, a fim de reduzir o atrito nas extrusoras e, 

consequentemente, aumentar a vida útil das matrizes (GARCIA, 2010). 

 

Mesmo com esta constatação técnica, além de conter um teor de cloro 

superior ao permitido na Europa e nos Estados Unidos, deve-se considerar a 

utilização dos pellets de eucalipto, pois são esperados avanços nas pesquisas 

que desenvolverão tecnologias que neutralizem os efeitos negativos desta 

biomassa no processo industrial. 

 

Esta ressalva é de suma importância, uma vez que a área plantada de 

florestas de pinus vem se reduzindo lentamente, enquanto que a de eucalipto 

aponta na direção oposta. Assim, acredita-se que os pellets de eucalipto serão 

os mais comercializados no Brasil, nos anos vindouros. Como informado pela 

Associação Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas (ABRAF), por 

meio de seu Anuário Estatístico 2012 / Ano base 2011, a área total de florestas 

de pinus, em 2011, era de 1.641.892 hectares, mas é importante destacar que, 

entre 2005 e 2011, houve uma redução de 189.593 hectares, mostrando uma 

diminuição de 1,8% a.a.. Por sua vez, a área de eucaliptos totalizou 4.873.952 

hectares no mesmo ano, quando foram plantados 119.617 hectares, 

representando um crescimento de 2,5% em relação a 2010. 
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Durante as pesquisas para este trabalho, foram identificadas poucas 

entidades, não governamentais e sem fins lucrativos, que propõem congregar 

os produtores de pellets no Brasil. Destacaram-se a Associação Brasileira de 

Produtores de Pellets de Madeira (ABPPM), fundada em 2008 pelo professor 

Dorival Pinheiro Garcia, que, a partir de dezembro de 2010, passou a se 

chamar Associação Brasileira das Indústrias de Pellets (ABIPEL), a Associação 

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável (ABIB), criada em 

abril de 2009, por iniciativa do empresário e consultor Celso Marcelo de 

Oliveira, e a mais antiga das três, fundada em 18/02/2002, que é a Rede 

Nacional de Biomassa para Energia (RENABIO), tendo como objetivo principal 

a promoção e o gerenciamento de programas de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico em energia a partir de biomassa, visando o aperfeiçoamento de 

processos industriais, a interatividade entre instituições governamentais e setor 

privado, a pesquisa e o ensino, melhorando a competitividade do setor 

energético e da indústria. Dentro desta premissa, a RENABIO contou com o 

apoio institucional do Ministério das Minas e Energia (MME), e procurou seguir 

ou estar sempre em consonância com seus objetivos, no que diz respeito à sua 

política energética nacional, notadamente na área de energias alternativas e no 

uso de biomassa para fins energéticos. 

 

Para o crescimento e consolidação do mercado interno de pellets de 

madeira, haverá a necessidade de sua regulamentação e fiscalização, com o 

intuito de normatizar e padronizar as principais características e propriedades 

desse combustível, como em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, 

principalmente, promovendo-se as adaptações necessárias para as condições 

das biomassas produzidas no Brasil. 

 

Conjuntamente, subsídios fiscais são importantes para incentivar e 

impulsionar o consumo de pellets energéticos. O Estado de São Paulo 

concedeu a isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) para equipamentos para geração de energia a partir do bagaço de 

cana-de-açúcar, por meio do Decreto nº 57042/2011, e ainda não há o mesmo 

subsídio para os equipamentos para a produção e/ou queima de pellets e 
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briquetes de madeira. Os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul já instituíram o diferimento no pagamento do ICMS nas saídas dos 

combustíveis à base de biomassa, para a etapa seguinte de circulação. 

 

Estão surgindo, também, tecnologias capazes de aumentar o poder 

calorífico dos pellets de madeira, por meio de processo de carbonização, no 

qual esta biomassa é submetida a um superaquecimento. Os pellets 

torrificados, como são chamados, tornam-se hidrofóbicos, mais densos e 

altamente eficientes. Mesmo assim, ainda se faz necessário que este novo 

processo seja avaliado mais profundamente para comprovar se o custo de 

mais esta transformação na biomassa será realmente compensado pelas 

vantagens agregadas. 

 

Buscar-se-ão, com a maior precisão e profundidade possíveis, as 

condições mercadológicas, logísticas, econômicas e financeiras, nas quais os 

pellets de madeira, produzidos em São Paulo, poderão ser realmente 

competitivos, quando comparados ao óleo BPF-A1, frequentemente consumido 

pelos pequenos e médios consumidores neste Estado. 

 

Os dados do mercado de pellets de madeira serão obtidos junto às 

empresas que já produzem este insumo energético, mesmo se sabendo que 

ainda é um mercado muito pequeno. Tal constatação irá trazer certa 

preocupação quanto à validade das informações. Para mitigar este risco, os 

números obtidos nas pesquisas de campo serão confrontados com os outros 

estudos similares no Brasil e no exterior. 

 

Com relação aos dados da logística de transporte, estes merecem 

cautela porque os fretes terrestres têm sido majorados, nos últimos anos, 

acima da inflação e fazem parte do apreçamento dos pellets, havendo poucos 

negócios onde o comprador fica com a responsabilidade de ir buscar o produto 

junto ao fornecedor. Quanto aos impostos incidentes, será adotado o cenário 

mais pessimista, sem a consideração de possíveis subsídios. 
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O preço de venda dos pellets de madeira para entrega em Roterdã 

(Holanda), na base Cost, Insurance and Freight (CIF), tem se mostrado estável 

desde o início deste estudo, ficando na mesma faixa de €110 a €140 por 

tonelada a granel destinada a plantas de energia, durante o período 2007/2009. 

Já no setor residencial, observa-se uma amplitude muito maior de preços, de 

€120 a €170 na Polônia e na Suíça, de €220 a €270, dependendo de vários 

fatores, principalmente a disponibilidade de matéria-prima (EUROPEAN 

PELLET CENTRE, 2009). 

 

Caso se acredite que o preço no Estado de São Paulo irá convergir, a 

médio e longo prazo, para os preços atualmente praticados no exterior, 

principalmente na Europa, o resultado parece sombrio a princípio, devido à 

taxa de câmbio média de 2012, em 251 dias úteis, no valor de R$2,5103/€ 

(BACEN), e aos altos custos logísticos e portuários, que são ainda praticados 

no Brasil. Consequentemente, o valor CIF a granel ficaria entre R$276 e R$351 

por tonelada, e no setor residencial ficaria entre R$301 e R$678 por tonelada 

embarcada de pellets. Tal constatação praticamente induz o estudo de 

viabilidade econômico-financeira, num primeiro momento, para o mercado 

residencial em certos países europeus, ou para o mercado interno, ou 

simplesmente adia a entrada desse combustível na lista de alternativas 

energéticas no Brasil. 

 

Pretende-se, também, parametrizar os cenários onde os valores das 

diferentes variáveis, individualmente ou combinadas, possam viabilizar 

economicamente o investimento em uma planta hipotética para a produção de 

pellets de madeira no Estado de São Paulo, com a intenção de substituir o 

consumo do óleo BPF-A1. Na sequência, partir-se-á para a análise da 

vulnerabilidade desses cenários, quando da alteração repentina de uma ou de 

algumas das variáveis identificadas durante todo o ciclo do negócio.  

 

Mesmo com a premissa de se conseguir um baixo custo de produção e 

promissores resultados em trabalhos de pesquisa e desenvolvimento para o 

aumento da produtividade do eucalipto, com um Incremento Médio Anual (IMA) 

acima de 50 m3.ha-1.ano-1, e acima de 40 m3.ha-1.ano-1 para o pinus, até 2025 
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(ABIMCI, 2008), há de se considerar o risco de que tais pontos positivos não 

consigam suplantar os possíveis efeitos negativos da taxa de câmbio, onde a 

moeda brasileira seguiria sobrevalorizada, dos custos de logística envolvidos, 

da ausência de incentivos fiscais e de financiamentos subsidiados. 

 

Os desafios frente às mudanças climáticas e à oferta de energia 

provocaram estudos que acabaram sugerindo ações corretivas por parte da 

União Europeia. Em 2007, o Conselho Europeu de Bruxelas estabeleceu metas 

ambiciosas, mas credíveis, conhecidas como Plano de Ações 20/20/20, porque 

até 2020, a participação de combustíveis renováveis deverá ser de 20% do 

consumo europeu, com a obrigatoriedade que metade desta participação seja 

via biocombustíveis, e de 20% de redução das emissões de gases causadores 

do efeito estufa (EUROPEAN COMMISSION, 2006). 

 

A utilização de pellets de madeira vai ao encontro do cumprimento 

dessas metas, pois se trata de um combustível renovável que substitui a 

queima de combustíveis fósseis e que sequestra carbono da atmosfera 

(BNDES, 2011). 

 

De acordo com o European Pellet Centre (2009), os consumidores 

europeus podem ser agrupados de acordo com o volume de consumo anual de 

pellets, da seguinte forma: 

 

• Pequena escala (demanda menor do que 10 toneladas) – 

Enquadram-se os consumidores residenciais, principalmente para 

calefação dos ambientes e para o aquecimento de água, e pequenos 

comércios, como padarias, pizzarias, entre outros. Na maioria das 

vezes, a venda é feita em sacos plásticos com 15/20 kg através de 

distribuidores; 

• Média escala (demanda entre 10 e mil toneladas) – Com mais 

frequência, são empresas, como lavanderias, academias, hotéis, 

hospitais e aquelas que têm pequenas caldeiras, além de 

condomínios residenciais e comerciais. É a faixa de consumo que 

vem crescendo rapidamente, em função do risco do aumento de 
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preços dos combustíveis fósseis. É mais comum que a venda seja 

direta ou através de distribuidores; 

• Larga escala (demanda superior a mil toneladas) – Refere-se 

normalmente, a plantas industriais de porte maior e termelétricas. A 

venda é feita diretamente ou através de traders que operam com 

grandes volumes de pellets de madeira.  

 

Como a abrangência deste trabalho envolve apenas os dois primeiros 

grupos, acredita-se que não haveria prejuízo de entendimento caso tal 

classificação tivesse seus limites dobrados, trazendo, principalmente, para a 

“média escala” uma gama maior de consumidores, os quais ainda manteriam 

seus enquadramentos nessa categoria, dentro da realidade brasileira. 

 

É fundamental que o mercado de pellets no Brasil seja observado com 

os olhos no futuro, pois, até 2012, mais pareceu um negócio que atende a 

pequenos nichos, onde se praticam margens e preços geralmente desconexos 

dos parâmetros internacionais e das energias que se mostram concorrentes, do 

que realmente um combustível aceito e consagrado. A maturidade e a 

consolidação deste mercado passarão, obrigatoriamente, pela guerra de 

preços com as alternativas energéticas que concorrem diretamente em cada 

segmento de consumo, e entre os próprios produtores de pellets, atuais e 

futuros. 

 

O objetivo geral deste trabalho é comparar economicamente a utilização 

dos pellets de madeira com o óleo BPF-A1, como combustíveis concorrentes, 

levando-se em conta as características específicas de cada opção. Mais 

especificamente, o propósito é determinar os aspectos econômico-financeiros 

que influenciam a substituição do óleo BPF-A1, e se haverá um atraente e 

confiável retorno que estimule a produção desse combustível no Brasil, com 

foco no mercado dos pequenos e médios consumidores dentro do Estado de 

São Paulo. 

 

Desta forma, o trabalho foi dividido em seis capítulos, iniciando com 

aquele que expõe as razões que embasam a importância de se estudar os 
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pellets energéticos como alternativa concreta para substituir o uso do óleo 

BPF-A1. Como se trata de uma opção de combustível ainda pouco conhecida, 

o Capítulo 2 define os pellets de madeira, apresentando suas vantagens e 

desvantagens, além de um breve histórico da origem dessa fonte de energia no 

exterior e no Brasil.  

 

As possíveis origens da biomassa a ser utilizada como matéria-prima na 

produção dos pellets de origem florestal e os principais mercados 

consumidores, são, também, explorados. Encerrando este capítulo, sugerem-

se as etapas necessárias para o efetivo uso desse combustível, e são 

considerados alguns riscos e barreiras para o crescimento e consolidação 

desse mercado. 

 

O Capítulo 3 trata da abordagem metodológica a ser empregada neste 

trabalho, para se obter o intervalo do preço de indiferença dos pellets de 

madeira em relação ao óleo BPF-A1 e, sucintamente, faz-se, também, a 

comparação com outros combustíveis apenas para posicionar os pellets dentro 

dessas opções energéticas. Depois, adotando-se o menor preço desse 

intervalo, é feito o estudo de viabilidade econômico-financeira para se verificar 

se as condições devem ser atraentes para potenciais investidores construírem 

uma planta hipotética de produção de pellets de origem florestal. São utilizados 

os métodos-chave de orçamento de capital, como o Payback, Valor Presente 

Líquido (Net Present Value - NPV) e Taxa Interna de Retorno (Internal Rate of 

Return - IRR), aplicados sobre o fluxo de caixa livre projetado, e estudo de 

sensibilidade sobre as principais variáveis identificadas na elaboração do 

projeto. 

 

No Capítulo 4, são apresentados os resultados obtidos, tanto da análise 

comparativa entre algumas energias alternativas e os pellets de origem 

florestal, representada por meio dos intervalos de preços de indiferença 

financeira, como no estudo de viabilidade econômico-financeira. O Capítulo 5 

apresenta, de forma sucinta, as conclusões a que se chegou e, no Capítulo 6, 

foram listadas as diversas referências bibliográficas que tanto contribuíram 

para embasar o que foi abordado neste estudo. 
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2. O MERCADO DE PELLETS NO BRASIL 

 

2.1. Definição de pellets de madeira 

 

Os pellets são uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, 

resultando em um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de 

resíduos gerados no processamento da madeira, permitindo uma combustão 

com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido de carbono do que 

qualquer combustível fóssil (CARVALHO, 2011). 

 

Em teoria, os pellets podem ser produzidos a partir de qualquer 

biomassa. Entretanto, há o perigo potencial que algumas madeiras possam 

oferecer ao ser humano, dependendo de sua aplicação, o que obriga o 

fabricante a seguir um sistema de industrialização adequado, com forte 

controle na seleção da matéria-prima e dos fornecedores, para garantir 

qualidade e padronização dos produtos a serem disponibilizados no mercado. 

 

 

Figura 1: Pellets de madeira (eucalipto) 
Fonte: PELLETBRAZ 

 
Alguns pellets energéticos são produzidos a partir de resíduos do 

processamento industrial da madeira de origem duvidosa. Podem conter cola, 

verniz, tinta e outras impurezas. Essa combinação é capaz de resultar em 

pellets extremamente tóxicos. Assim, é prudente que os pellets sejam 
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fabricados exclusivamente com madeira natural, mormente de 

reflorestamentos. Dependendo da aplicação dos pellets, há madeiras que, 

também, são naturalmente tóxicas, podendo ser prejudiciais para os seres 

humanos e animais (BORIN, Geraldo V., 2013 - PelletBraz).  

 
 

A mesma preocupação é mostrada pela Pelletslar de Portugal, 

orientando evitar-se a utilização de pellets cuja matéria-prima venha de 

marcenarias e carpintarias que, em geral, utilizam produtos químicos. Para se 

produzir pellets de madeira natural para aquecimento, não é necessário cola 

nem qualquer outro tipo de aditivo. 

 

Outra definição pesquisada declara que pellets de madeira são um 

combustível orgânico de forma cilíndrica, produzido através de biomassa 

adensada, proveniente de serragem e de resíduos. Com um poder calorífico 

superior a 17 MJ/kg, o equivalente a 5 kWh/kg, ou mais comumente utilizado 

4.500/4.700 kcal/kg, os pellets de madeira têm teor de cinzas abaixo de 0,5% e 

umidade inferior a 10%, características que permitem uma combustão eficiente, 

de alto valor energético e praticamente limpa. Por outro lado, a sua elevada 

densidade, superior a 650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de 

armazenamento e de transporte, principalmente em distâncias mais longas 

(PINEWELLS). 

 

A utilização de pellets de madeira como combustível já é comum em 

aplicações tão diversificadas como fornos de padarias, fornos cerâmicos, 

aquecimento de estufas, oficinas de pintura de veículos, estufas de flores, 

secagem de grãos, calefação de moradias, aquecimento de água, entre outros. 

Há outras utilizações para os pellets de madeira, como cama para animais 

(cavalos e gatos), como desodorizador de geladeiras, banheiros, sapatos etc., 

como preventivo à dengue quando aplicado em pratinhos de vasos, e até como 

desumidificador em armários e locais com umidade excessiva (BORIN, Gilson 

V., 2012 - PelletBraz). 
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Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 

mm de diâmetro, e de 10 a 40 mm de comprimento. Sua geometria cilíndrica 

regular e o pequeno tamanho possibilitam uma alimentação contínua e 

extremamente calibrada de caldeiras, onde ocorre a combustão dos pellets 

(PRESTENERGIA). Para se obter um rendimento considerado ótimo, é 

necessário se utilizar diferentes tipos de madeira com elevado poder calorífico, 

onde o pinus e o eucalipto se enquadram (PELLETSLAR). 

 

 
Figuras 2 e 3: Queimadores de pellets 

Fonte: IB CALDOGNO Equipamentos Industriais Ltda. (à esq.) e TOPEMA - Cozinhas 
Profissionais Indústria e Comércio Ltda. (à dir.) 

 

No secador, a umidade é reduzida de cerca de 50% para menos de 10% 

(base úmida), aumentando o seu poder calorífico, reduzindo a perda de calor 

com vaporização da água e a dispersão de gases energéticos. Com menos 

umidade, a queima ocorre em temperaturas maiores e é mais completa, 

reduzindo, assim, as emissões de partículas nocivas (PELLETSLAR).  

 

Segundo Couto et al (2004), a prensa de pelletização (“pelletizadora” ou 

“pelletizadeira” ou granulador ou, simplesmente, extrusora) consiste de um rolo 

e de uma matriz. A pressão exercida entre os componentes acarreta em uma 

força de fricção que aquece e compele o material, através de uma das 

perfurações da matriz (Figura 4). Há dois tipos de equipamentos para produção 

de pellets: 1) pelletização com matriz de disco e 2) pelletização com matriz de 

anel.  
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No processo de pelletização, a madeira crua é transformada em um 

produto final homogêneo, com maior densidade energética, menor teor de 

umidade, com forma cilíndrica e tamanho uniforme, facilitando o seu transporte, 

manuseio e utilização (COUTO et al, 2004). Segundo Jenkins (2010), há oito 

estágios-chave na produção de pellets de madeira: armazenamento (da 

matéria-prima e dos pellets), limpeza, secagem, moagem, pelletização, 

resfriamento, peneiração e distribuição. 

 

 

 

Figura 4: Diagrama com sequência geral de fabricação de pellets 
Fonte: COUTO et al, 2004, p. 50.  

 

 

Os pellets podem ser produzidos a partir de madeira em tora, mas são 

feitos, na sua maioria, a partir de resíduos mais baratos de outras atividades de 

processamento da madeira, principalmente, serragem e aparas de serrarias, e 

de indústrias moveleiras. Caso sejam produzidos a partir de madeira roliça, 

haverá mais etapas no seu processamento, que envolvem descascamento, 
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picagem, secagem e moagem. De forma geral, os resíduos requerem menor 

preparação, porque já estão em dimensões reduzidas, descascados e mais 

secos (MACIEJEWSKA et al, 2006). 

 

Se os pellets estiverem demasiadamente secos, o acúmulo de calor 

produzido pelo atrito na pelletizadora acabará queimando sua superfície. Caso 

estiverem demasiadamente úmidos, a pressão do vapor aprisionado acabará 

enfraquecendo as ligações internas das partículas, reduzindo as propriedades 

mecânicas, aumentando a quantidade de pellets quebradiços e gerando poeira 

durante o futuro manuseio. 

 

Quando a biomassa é desidratada dentro das especificações, as 

partículas são classificadas por tamanho, e os pedaços que estiverem acima 

do limite adequado serão maçados em um moinho de martelos.  

 

Parte do vapor liberado no processo pode ser utilizada para suavizar a 

lignina, que se liga à celulose, facilitando a produção dos pellets durante a 

extrusão e a manutenção de sua forma. Finalmente, produtos adesivos podem 

ser adicionados para minimizar a quebra dos pellets durante o transporte. 

Outros aditivos podem ser aplicados para melhorar as características químicas, 

tais como o caulino ou o óxido de cálcio, que limitam atrito (MACIEJEWSKA et 

al, 2006). 

 

Na sequência dessas operações, as partículas são extrudadas através 

de matrizes com furos por onde o material preparado passa e é cortado nos 

comprimentos desejados. Os pellets, neste momento do processo, estão 

extremamente quentes e devem ser arrefecidos em um resfriador de contra-

fluxo, para permitir que a lignina possa atuar eficientemente, deixando os 

pellets endurecidos e compactos. Finalmente, o produto acabado é ensacado 

ou armazenado a granel em silos, para, posteriormente, ser transportado para 

o mercado consumidor. 

 

O transporte dos pellets é seguramente mais econômico e seu manuseio 

fica simplificado, em virtude da redução de tamanho, permitindo a alimentação 
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automática dos fornos e queimadores, em comparação com a alimentação 

manual no uso de lenha, cavaco ou briquetes. 

 

 

Figura 5: Fluxograma básico de uma indústria de pellets  
Fonte: Elaboração própria 

 

Pode-se “pelletizar”, também, a madeira tratada antecipadamente com 

calor, produzindo-se os chamados pellets torrificados. A torrefação é um tanto 

Expedição

Peneira

Finos

Recepção

Lenha Serragem

Picador

Secador

Silo (matéria-prima)

Pelletizadora

Moinho de Martelo

Silo (pellets)

Peneira

Ensacadora

Fornalha

Calor

Estocagem

1-2%

8-10%

2-5%

95
-9

8%

Resfriamento



32 

 

 

 

lenta (30 a 90 minutos) com tratamento termoquímico da biomassa, a uma 

temperatura moderada entre 200 e 300°C, na ausência  de oxigênio 

(BERGMAN et al, 2005). Esse processo altera as propriedades da biomassa, 

volatilizando, em grande parte, a hemicelulose e a massa restante se torna 

hidrofóbica. Esta nova característica é interessante do ponto de vista do 

armazenamento a céu aberto e do transporte. A perda de hemicelulose reduz, 

também, a natureza fibrosa da madeira, melhorando sua capacidade de ser 

moída. 

 

O processo volatiliza os materiais orgânicos da madeira, consumindo-se 

alguma energia, mas aumentando o poder calorífico da massa remanescente. 

Entretanto, a maior parte da lignina é conservada, significando que a 

pelletização pode se realizar sem a necessidade de aditivos para facilitar a 

aderência. A primeira indústria de torrefação foi instalada na Geórgia, Estados 

Unidos, com investimento em torno de US$12 milhões, e capacidade de 

produção de 150 mil toneladas por ano. 

 

Como os combustíveis fósseis, a madeira pode ser transformada de 

várias maneiras. Além de ser queimada para gerar calor, como nas 

termelétricas gerando energia elétrica, pode ser transformada, também, em 

combustíveis líquidos, como o etanol, por meio de fermentação, ou como 

alguns hidrocarbonetos, pelo processo Fischer-Tropsch 

(NIEMANTSVERDRIET, 2007). Porém, na conversão de madeira para 

combustível líquido, de acordo com Rakos (2008), perde-se até metade da 

energia existente. 

 

Os queimadores modernos já conseguem transformar de 85% a 95% da 

energia em calor, e quando a fonte de energia disponível é elétrica, a economia 

de combustível é ainda maior (RAKOS, 2008). 
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2.1.1. Vantagens 

 

Têm-se inúmeras vantagens com o uso dos pellets de madeira para 

gerar energia calórica, em relação a outros tipos de combustíveis mais 

conhecidos. O balanço do dióxido produzido na queima da biomassa é igual a 

zero, devido à sua absorção no processo de fotossíntese (DA SILVA et al, 

2012).  

 

Segundo a Pelletslar, os pellets são o combustível sólido mais limpo e 

que apresentam desenvolvimento contínuo ao longo dos últimos anos, além de 

serem acompanhados, também, pela evolução das caldeiras que se tornaram 

altamente eficientes.  

 

 Há de se observar as propriedades químicas e físicas dos 

biocombustíveis sólidos, de uma forma geral, pois podem causar efeitos 

múltiplos em relação ao seu uso térmico. Além da quantidade de energia de 

cada opção energética, os consumidores estão preocupados com emissões e 

com a operação eficiente de suas caldeiras e queimadores. Quanto às 

emissões relevantes na combustão de madeira em pequena escala, pode-se 

mencionar, principalmente, os óxidos de nitrogênio (NOx), os óxidos de enxofre 

(SOx), o ácido clorídrico (HCl), as dibenzeno-dioxinas policloradas (PCCD) e as 

cinzas em suspensão. Como era de se esperar, os volumes emitidos de NOx e 

de SOx estão diretamente correlacionados às concentrações de nitrogênio (N) 

e de enxofre (S), respectivamente, onde teores inferiores a 0,6% de N e 0,2% 

de S, não causam problemas. As emissões de HCl (e de PCCD) são 

características dos biocombustíveis, apresentando teores de cloro acima de 

0,1%, e recomendam-se limites inferiores a 0,3%, onde os pellets de madeira 

estão enquadrados (HANSEN, 2010).  

 

Serrano (2009) aborda o uso dos pellets, como combustível sólido, em 

sistemas de co-firing, que é uma tecnologia que objetiva a redução das 

emissões de SOx. Trata da queima conjunta de combustíveis fósseis e 

biomassa, onde os pellets de madeira são misturados com carvão mineral 

pulverizado, chamada direct co-firing, ou apenas a queima da biomassa 
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gaseificada (indirect co-firing), ou ainda, sua queima em separado para a 

criação de vapor que será adicionado ao vapor originado pela queima do 

carvão mineral, e, conjuntamente, geram energia elétrica (parallel co-firing) 

(VAN LOO & KOPPEJAN, 2008). 

 

Independentemente do preço dos pellets energéticos poder ser inferior 

aos dos outros combustíveis concorrentes, este não está relacionado 

obrigatoriamente aos acontecimentos mundiais mais preocupantes, 

pressupondo-se sua estabilidade e previsibilidade, e demonstrando uma 

independência em relação, principalmente, aos preços do gás natural, do 

carvão mineral e do petróleo. Sua geometria regular permite tanto a 

alimentação automática num sistema industrial (CARASCHI E GARCIA). 

 

Outra importante vantagem é o espaço para armazenamento dos pellets 

em relação a outras biomassas, só perdendo para o carvão vegetal, o diesel e 

o biodiesel, como mostra o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Estocagem – vantagem competitiva dos pellets  
Fonte: Adaptado de PELLETS DE MADEIRA 

 

Para a mesma massa, os pellets de madeira apresentam, 

aproximadamente, 50% a mais de energia. Consequentemente, ocupam muito 

menos espaço de armazenamento, além de serem, também, mais seguros, por 

não apresentarem riscos associados ao gás e aos combustíveis líquidos, como 

vazamentos e até explosões (PRESTENERGIA). 
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Finalmente, os pellets são uma energia renovável que, ao contrário dos 

seus concorrentes diretos, apresenta uma disponibilidade permanente. Por 

exemplo, a energia solar está disponível no verão, quando não se tem tanta 

necessidade de aquecimento, mas não se encontra tão disponível no inverno, 

quando seria esperada, além de não haver geração abaixo de uma 

luminosidade mínima. 

 

 

2.1.2. Desvantagens 

 

Acredita-se que a principal desvantagem seja o desconhecimento da 

utilização dos pellets como um combustível, podendo substituir sem grandes 

investimentos opções energéticas já consagradas e, consequentemente, 

enraizadas na decisão dos consumidores. 

 

Como o mercado de pellets de madeira, com fins energéticos, não tem 

mais do que dez anos no Brasil, carece de uma padronização desse 

combustível e de normas, que poderiam, a princípio, seguir o que já foi 

desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos. 

 

A falta de políticas públicas mais abrangentes de incentivo, envolvendo 

as biomassas como um todo, não tem contribuído na divulgação, nem no 

encorajamento dos potenciais consumidores a promoverem a troca de seus 

sistemas de geração de calor. Este incentivo poderia vir desde a isenção ou 

redução de impostos sobre os equipamentos para a queima dessas biomassas, 

até sobre o próprio combustível. Restringindo-se o espectro para o interesse 

específico dos pellets de madeira, são reclamados os mesmos privilégios 

fiscais já concedidos ao bagaço da cana-de-açúcar. 

 

Por ser um produto novo em muitos países, ainda há uma pequena ou 

quase inexistente concorrência de mercado, o que causa a incômoda incerteza 

nos potenciais consumidores quanto a seguir tendo opções de fornecimento no 

longo prazo. O risco do desabastecimento no futuro parece ser relevante 
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quando da troca do combustível em uso para os pellets de madeira. No Brasil, 

não há ainda uma cultura energética que permita acreditar no uso dos pellets 

em larga escala no curto prazo. 

 

De forma representativa, o Brasil ainda fabrica poucos tipos e tamanhos 

de equipamentos para a queima de pellets energéticos, acarretando a quase 

obrigatória necessidade de importação desses equipamentos para o comércio 

e para a indústria, ou até de boilers e de aquecedores residenciais. 

 

 

2.2. Breve histórico dos pellets de madeira 

 

Com a crise do petróleo na década de 70, em que os preços desse 

combustível fóssil sofreram um aumento expressivo e preocupante, soluções 

energéticas alternativas passaram a receber atenção, e, consequentemente, 

começaram a ser impulsionadas, principalmente por meio de pesquisas. 

 

Tradicionalmente, algumas biomassas já eram misturadas e 

armazenadas para serem queimadas no inverno, com o intuito básico da 

calefação dos ambientes e do aquecimento de água. Sem dúvida, tais hábitos 

são mais comuns em países nos quais o período de inverno é mais longo e 

com frio mais intenso. Antes dos briquetes e dos pellets energéticos, as 

biomassas mais utilizadas nesses países eram a lenha, resíduos florestais, 

forrageiras desidratadas, podas de jardins, e até estrume seco de bovinos.    

 

A conceituada empresa de consultoria deste setor econômico, Pöyry 

Management Consulting, apresentou, por continente, sua visão global quanto 

às origens da produção e do consumo dos pellets energéticos, desde 2010 até 

2020, como pode ser observado nas Figuras 6 e 7, respectivamente. 
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Figura 6: Produção de pellets de madeira por continente (2010/2015/2020) 
Fonte: AS Graanul Invest. Preparado por PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING, 2012, slide 3 

 

 

 

 

Figura 7: Consumo de pellets de madeira por continente (2010/2015/2020) 
Fonte: AS Graanul Invest. Preparado por PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING, 2012, slide 3 
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Segundo a Pöyry Management Consulting, haverá fluxos bem definidos 

entre regiões quanto ao comércio internacional de pellets, com evidenciação de 

alguns países que deverão liderar este mercado nos próximos anos, 

principalmente na Europa e na China. 

 

O Gráfico 2 mostra a evolução histórica da produção e do consumo de 

pellets na Europa, no período de 2008 a 2010, mostrando seu crescimento 

exponencial, que justifica as projeções para 2015 e 2020 elaboradas pela 

Pöyry Management Consulting, de 10,7 e 13,0 milhões de toneladas para a 

produção e de 16,4 e 23,8 milhões para o consumo, respectivamente, e aponta 

para uma expressiva demanda por importações nesse continente. 

 

 

Gráfico 2: Produção e consumo de pellets de madeira na Europa (2008/2020) 
Fonte: Adaptado de IEA, 2011, p. 8, e de PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING  

para AS Graanul Invest, slides 3 e 5 
 
 

Segundo Rakos (2007), há dois cenários para o crescimento da 

produção mundial, sendo que a partir de 2010, a taxa pode sair de 18% a.a. e 

saltar para 25% a.a. (Gráfico 3), pois a demanda, principalmente na Europa, 

tem se mostrado firme, região onde o volume de instalações de aquecedores 

de água e sistemas de calefação vem crescendo entre as curvas verde e 

vermelha. 
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Gráfico 3: Cenários de produção mundial de pellets de madeira (2000/2020) 

Fonte: RAKOS, 2007, slide 19 
 

 

Na Figura 8, nota-se que o Brasil já aparece como um dos prováveis 

exportadores de pellets energéticos, juntamente com um aumento de volume 

previsto vindo da Ásia. Entretanto, ainda não se vê a África como um potencial 

participante deste mercado, segundo as projeções da Pöyry Management 

Consulting. 

 

Figura 8: Fluxo de pellets de madeira dos provedores atuais e emergentes  
Fonte: AS Graanul Invest. Preparado por PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING, 2012, slide 3 

 

No documento chamado World Energy Outlook, elaborado pela 

International Energy Agency (IEA), que apresenta o panorama global sobre o 
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mercado energético, foram apresentados dois cenários quanto à demanda 

mundial prevista de energia. O primeiro baseia-se em um modelo matemático 

que simula as variações esperadas de alguns fatores, como crescimento 

populacional e econômico, além dos custos das diferentes energias, 

desconsiderando qualquer alteração nas políticas públicas relacionadas às 

emissões de dióxido de carbono (CO2). Consequentemente, a matriz 

energética apresentou poucas variações nos pesos das diferentes fontes de 

energia, incluindo a biomassa. A IEA considerou este cenário pouco provável, 

por não ser sustentável (BNDES, 2011). 

 

No segundo cenário, que assume 450 ppm de CO2 equivalente na 

atmosfera até 2030, a IEA trabalhou com a perspectiva de adoção de políticas 

públicas voltadas cada vez mais para a sustentabilidade energética, com a 

adoção de metas agressivas de redução de emissões, não somente dos países 

ricos, mas, também, dos países em desenvolvimento, mais especificamente da 

China.  
 

Tabela 1: Demanda energética primária por combustível: cenário de referência (Mtep) 

 
Fonte: Adaptada de BNDES, 2011, p. 303, apud IEA- International Energy Agency, 2009 

 

Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), no 

mercado norte-americano somente uma pequena fração das residências utiliza 

pellets de madeira como fonte de aquecimento, onde ainda a energia elétrica 

segue sendo a mais utilizada. Os queimadores de pellets, como fornos, fogões, 

churrasqueiras, lareiras, entre outros, emitem menos partículas e pouca 

fumaça, sendo uma opção natural e viável. 

Participação Participação

1980 2000 2007 2015(E) 2030(E)
(%)              

2007
(%)              

2030
Petróleo 3.107       3.655       4.093       4.234       5.009       34,1% 29,8% 0,9%
Carvão mineral 1.792       2.292       3.184       3.828       4.887       26,5% 29,1% 1,9%
Gás Natural 1.234       2.085       2.512       2.801       3.561       20,9% 21,2% 1,5%

Subtotal (fósseis) 6.133      8.032      9.789      10.863    13.457    81,5% 80,2% 1,4%
Biomassa e resíduos (*) 749          1.031       1.176       1.338       1.604       9,8% 9,6% 1,4%
Hidráulica 148          225          265          317          402          2,2% 2,4% 1,8%
Outras renováveis (**) 12            55            74            160          370          0,6% 2,2% 7,2%

Subtotal (renováveis) 909         1.311      1.515      1.815      2.376      12,6% 14,2% 2,0%
Nuclear 186          676          709          810          956          5,9% 5,7% 1,3%

Subtotal (nuclear) 186         676         709         810         956         5,9% 5,7% 1,3%

Total 7.228       10.019     12.013     13.488     16.789     100,0% 100,0% 1,5%
(*) Inclui biomassa tracional e moderna;
(**) Inclui fontes como eólica, solar, geotérmica e oceânica.

Fonte primária
Crescimento 

médio 
(2007/2030)

                                                Ano                                                   
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Quando se trata de centrais de aquecimento movidas a pellets, os 

Estados Unidos aparecem como grande expoente, mesmo ainda havendo 

alguns entraves logísticos para a expansão desse mercado, principalmente 

pela pouca quantidade de veículos especializados para a entrega a granel 

(BNDES, 2011).  

 

Tabela 2: Consumo global de pellets de madeira (em milhões de toneladas)

 

Fonte: Adaptada de BNDES, 2011, p. 308, apud Pöyry, 2010 

 

O volume disponível de resíduos de madeira pode ser um importante 

limitante na oferta de pellets e o emprego de florestas plantadas pode 

representar um acréscimo relevante nos custos de produção. Mesmo assim, 

gerar a matéria-prima para os pellets, através de florestas dedicadas, parece 

ser uma possibilidade estratégica para se ampliar a escala produtiva, bem 

como garantir uma oferta firme e constante (BNDES, 2011). 

 

Segundo a Pöyry (2010), a Europa Ocidental será a grande 

demandadora por pellets de madeira em 2015, como mostra a Tabela 2, devido 

à projeção de crescimento médio de 8,1% a.a, no período compreendido 

2008/2015. Caso as plantas que operam com carvão mineral passassem a 

queimar 5% de pellets de madeira, seriam necessários 41 milhões de 

toneladas por ano, volume 3,5 vezes maior do que a produção mundial de 

2008. 

 

De uma forma mais segmentada, Parker (2010) estimou que o mercado 

de pellets de madeira em 2011, para uso em aquecedores residenciais (exceto 

                  Ano 2008             

Europa Ocidental 9,0        76,9% 15,5     66,2%
América do Norte 2,0        17,1% 5,3       22,6%
Leste Europeu 0,3        2,6% 0,9       3,8%
Japão e Oceania 0,2        1,7% 0,9       3,8%
China 0,1        0,9% 0,4       1,7%
 América do Sul <0,1 ## 0,4% 0,3       1,3%
Rússia <0,1 ## 0,4% 0,1       0,4%
Mundo 11,7     100,0% 23,4     100,0%

               Ano 2015 (E)          
(MM toneladas) (%)(%)

Região
(MM toneladas)
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partes e peças), seria de USD 404 milhões, distribuído geograficamente como 

apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Potencial mercado mundial para pellets de madeira com uso em aquecedores 
residenciais 

 
Fonte: Adaptada de PARKER Philip M., INSEAD, 2010, p. 16 

 

É necessário se analisar a região chamada de Américas com ênfase no 

consumo dos países de clima frio e em algumas áreas dos de clima temperado. 

O trabalho pesquisado apresenta um crescimento anual do consumo mundial 

de 5,6% a 5,7% a.a., e para o Brasil, de 5,0% a 5,3% a.a., mostrando que o 

país, principalmente por suas características geográficas e climáticas, deverá 

reduzir tanto sua participação regional, como mundial (Tabela 4). 

 
Tabela 4: Potencial mercado mundial e no Brasil para pellets de madeira com uso em 
aquecedores residenciais (2006/2016) 

 

Fonte: Adaptada de PARKER Philip M., INSEAD, 2010, p. 17 e p. 138  

 

A pesquisa de Parker (2010), na qual afirma que a demanda latente é 

tipicamente maior do que as vendas apuradas, abrangeu as duas mil maiores 

cidades dos cinco continentes do planeta, onde Nova Iorque aparece como a 

Américas 130                     32,2%
Ásia 125                     30,8%
Europa 107                     26,4%
Oriente Médio 21                        5,1%
África 16                        4,0%
Oceania 6                          1,4%

Total 404                     100,0%

Região
Participação 

(%)
Demanda Latente - 2011

(USD milhões)

2006 307,13         8,94           8,99% 2,91%
2007 324,46         5,6% 9,41           5,3% 8,96% 2,90%
2008 342,85         5,7% 9,90           5,2% 8,93% 2,89%
2009 362,36         5,7% 10,41         5,2% 8,90% 2,87%
2010 383,00         5,7% 10,95         5,2% 8,87% 2,86%
2011 404,48         5,6% 11,51         5,1% 8,84% 2,85%
2012 427,18         5,6% 12,10         5,1% 8,80% 2,83%
2013 451,25         5,6% 12,71         5,0% 8,77% 2,82%
2014 476,75         5,7% 13,36         5,1% 8,73% 2,80%
2015 503,80         5,7% 14,04         5,1% 8,70% 2,79%
2016 532,49         5,7% 14,76         5,1% 8,66% 2,77%

Ano
Crescimento 

anual (%)(USD milhões)
Mercado Mundial Crescimento 

anual (%)(USD milhões)
Brasil Participação 

Regional (%)
Participação 
Mundial (%)
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maior, com um mercado de USD 19,86 milhões em 2011, representado 4,91% 

da demanda mundial. São Paulo aparece somente na 47ª posição, no quesito 

de demanda latente de pellets para utilização em aquecedores residenciais. No 

Brasil inteiro, foi projetada uma participação mundial de apenas 2,85%. 

 

Tabela 5: Potencial mercado brasileiro para pellets de madeira com uso em aquecedores 
residenciais (2011) 

 
Fonte: Adaptada de PARKER Philip M., INSEAD, 2010, p. 139  
 

 

Assim, pode-se concluir que há no Brasil um mercado para aquecedores 

residenciais, mas não será aquele que efetivamente alavancará o consumo de 

pellets de madeira, nem fará este combustível conhecido. 

 

2.2.1. No Exterior  

 

A pelletização da madeira, para gerar calor, parece ter começado nos 

Estados Unidos na década de 1930, mas a difusão desse combustível iniciou 

nos anos 70, devido à chamada crise do petróleo, onde a produção de pellets 

apresentava forma e aparência parecidas às atuais (PEKSA-BLANCHARD et 

al, 2007). Um produto chamado woodex, produzido a partir de sobras de 

serraria, foi comercializado como um combustível derivado de resíduos de 

madeira, e que podia substituir o carvão mineral tradicional e ainda ser menos 

poluente. Apesar de o fabricante do woodex ter falido, vários outros produtores, 

1. São Paulo 47ª 1,54             13,35% 1,18% 0,38%
2. Rio de Janeiro 104ª 0,87             7,53% 0,67% 0,21%
3. Salvador 219ª 0,34             2,95% 0,26% 0,08%
4. Belo Horizonte 225ª 0,32             2,80% 0,25% 0,08%
5. Fortaleza 245ª 0,29             2,51% 0,22% 0,07%
6. Brasília 248ª 0,28             2,47% 0,22% 0,07%
7. Curitiba 317ª 0,21             1,85% 0,16% 0,05%
8. Recife 324ª 0,21             1,78% 0,16% 0,05%
9. Belém 333ª 0,20             1,76% 0,16% 0,05%
10. Porto Alegre 337ª 0,20             1,74% 0,15% 0,05%
11. Manaus 394ª 0,17             1,46% 0,13% 0,04%
12. Goiânia 433ª 0,15             1,30% 0,11% 0,04%
13. Campinas 456ª 0,14             1,19% 0,11% 0,03%
14. Guarulhos 466ª 0,13             1,13% 0,10% 0,03%
15. São Gonçalo 484ª 0,13             1,10% 0,10% 0,03%

Outras 6,34             55,09% 4,87% 1,57%
Totais: 11,51          100% 8,84% 2,85%

Ranking 
Mundial

Mercado Doméstico
(USD milhões)

Participação 
Doméstica (%)

Cidade
Participação 

Regional 
Participação 
Mundial (%)
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principalmente na costa oeste dos Estados Unidos, continuaram a fabricar 

pellets, vendendo-os como combustível e como cama para animais, embora 

este mercado tenha apresentado um crescimento pequeno até o ano de 2000, 

quando os combustíveis fósseis começaram a ter seus preços crescendo 

significativamente, o que ajudou a impulsionar esta alternativa energética outra 

vez (BNDES, 2011).  

 

A primeira planta industrial de pellets, que se tem conhecimento, foi 

construída na cidade de Mora na Suécia, com início de suas atividades em 

1982. Devido aos custos de produção que foram subavaliados nos estudos de 

viabilidade, a empresa passou por dificuldades financeiras, levando ao seu 

fechamento definitivo em 1986 (MALISIUS et al, 2000). 

 

A falta de conhecimento e de experiência na operação das máquinas, 

possivelmente ineficientes, e na gestão do processo industrial, foram as 

principais causas para que os primeiros pellets produzidos fossem de baixa 

qualidade, apresentado, por exemplo, um teor de cinzas da ordem de 17%. 

 

Em 1987, foi fundada uma nova indústria de pellets no mesmo país, mas 

agora na cidade de Kil, com produção inicial de três mil toneladas por ano. De 

forma surpreendente, esta indústria está operando até os dias de hoje, sendo 

considerada a mais antiga da Suécia (MALISIUS et al, 2000). 

 

Em 1990, o governo sueco iniciou uma forte taxação sobre todos os 

combustíveis fósseis com o objetivo de reduzir o seu consumo e, 

consequentemente, diminuir a dependência dessas fontes de energia. Como 

benefício agregado, buscou-se a diminuição das emissões dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa. Ofereceu, também, subsídios fiscais para a 

aquisição de fogões e de sistemas de aquecimento de água e ambientes, 

movidos a pellets de madeira. 

 

Deste modo, surgiram, no mercado sueco, mais fornecedores de pellets, 

passando a produção anual de 180 mil toneladas em 1995 para, 

aproximadamente, um milhão de toneladas em 2000. A Suécia segue sendo o 
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maior fabricante de pellets da Europa, com uma produção anual estimada em 

um milhão e 600 mil toneladas. Segundo o jornal internacional Biomass & 

Bioenergy (2006), a Suécia ainda tem que importar pellets, demonstrando a 

consolidação do uso desta energia limpa. 

 

Segundo o European Pellet Centre (2009), os pellets de madeira são 

hoje a biomassa sólida mais negociada no mundo para fins energéticos. A 

primeira importação de um país distante ocorreu em 1998, quando o Canadá, 

onde há uma abundância de biomassa de base florestal e logística eficiente, 

exportou para a Suécia (BNDES, 2011). 

 

Enquanto alguns países mostram-se autossuficientes (como a Alemanha 

e a Áustria), outros dependem representativamente da importação (como 

Suécia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, entre outros), ou da exportação, 

como é o caso do Canadá, que exporta 90% da sua produção de pellets de 

madeira, sendo que aproximadamente 60% para o mercado europeu. Sabe-se 

que alguns produtores norte-americanos começaram a exportar, também, para 

a Europa, sendo que em 2008, aproximadamente 20% da produção dos 

Estados Unidos já tinha este destino. Já em 2012, de acordo com informações 

da North American Wood Fiber Review, as exportações para o velho continente 

(principalmente para o Reino Unido, Bélgica e Holanda) bateram um novo 

recorde de 3,2 milhões de toneladas, mostrando um aumento de 60% em 

relação a 2011. Comunica, ainda, que o valor das exportações aumentou de 

USD 40 milhões em 2004, para quase USD 400 milhões em 2012 (PAINEL 

FLORESTAL). 

 

Na Europa, segundo o Instituto Nacional de Eficiência Energética 

(INEE), em sua publicação de 28/07/2010, a venda de pellets para uso 

energético cresceu, aproximadamente, 24% a.a., no período de 2001 a 2009, 

atingindo 8,5 milhões de toneladas. 

 

Historicamente, a madeira tem sido a principal fonte de energia não 

alimentar para os seres humanos. Apesar de a sua importância ter diminuído 

com a descoberta de algumas alternativas energéticas mais eficientes e 
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baratas, principalmente as de base fóssil, toda vez que expressivas altas nos 

preços do petróleo foram vivenciadas, o interesse no uso da madeira foi 

reavivado. 

 

Adicionalmente, surgiu um novo impulso, principalmente na Europa, 

gerado da vontade de se limitar as emissões de dióxido de carbono. Nesse 

contexto, o uso energético da madeira é considerado neutro, pois o carbono 

liberado na combustão é equivalente ao capturado (fixado) durante o 

crescimento de uma árvore. 

 

A partir de início do século XXI, os custos de combustíveis fósseis têm 

aumentado constantemente, levando os consumidores a terem um crescente 

interesse em energias alternativas. Em 2005, os desastrosos efeitos causados 

pelo furacão Katrina intensificaram esta procura e os pellets se consolidaram 

como uma energia alternativa (HARRISON, 2006). Esse interesse foi ampliado 

com a meta ambiciosa da União Europeia de suprir, com o uso de fontes 

renováveis, 20% das suas necessidades energéticas até 2020 (RAKOS, 2007). 

 

O ritmo de crescimento das plantas industriais de pellets de madeira na 

Europa vem se reduzindo desde o início de 2009. Como se pode observar no 

Gráfico 4, esse crescimento foi muito significativo no período compreendido 

entre 2003 e 2007. 

 
 

Gráfico 4: Número de plantas industriais de pellets na Europa e nos Estados Unidos 

Fonte: Adaptado da Revista THE BIOENERGY INTERNATIONAL  

 



47 

 

 

 

Agora, com a possível estabilização do mercado e a entrada de grandes 

empresas no setor produzindo maiores volumes, o número de novas indústrias 

vem crescendo abaixo da média histórica. 

 

Expansão do mercado europeu 

A cogeração é um processo de produção energética simultânea capaz de 

converter biomassa em calor e eletricidade. Seu uso pode maximizar a 

eficiência do sistema (96 a 98%) de combustível na indústria, bem como 

auxiliá-la a atingir seus compromissos ambientais, permitindo ainda uma 

considerável redução dos custos de produção (PELLETS DE MADEIRA).  

 

Projetos de cogeração podem produzir energia suficiente para acionar a 

própria indústria, bem como a venda de eventuais excedentes. Assim, ao se 

implementar um projeto de cogeração de energia, a indústria estará reduzindo 

o seu custo com energia elétrica e, sobretudo, propiciando uma nova 

oportunidade de fonte de renda.  

 

A construção e operação de uma usina para geração ou cogeração de 

eletricidade, através de uma central termelétrica, utilizando biomassas 

consideradas neutras em relação aos Gases de Efeito Estufa (GEE), podem 

ser elegíveis como projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), de acordo com o Protocolo de Kyoto, e gerar créditos de carbono. 

 

A empresa sueca Swedish Exergy AB, com 30 anos de experiência na 

secagem de madeira e cogeração de energia, está chegando ao Brasil. 

Espera-se que a tecnologia empregada nesses sistemas traga maior eficiência 

produtiva ao país (PELLETS DE MADEIRA). 

 

 A empresa AS Graanul Invest foi criada na Estônia em novembro de 

2003 e já possui várias indústrias de pellets de madeira, principalmente nos 

países bálticos e nos Estados Unidos, com capacidade total de produção em 

torno de 820 mil toneladas. Adicionalmente, está envolvida em dois novos 

projetos de cogeração, em fase de conclusão até novembro de 2012, e em 
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outros três com a mesma concepção, ainda em fase de desenvolvimento e vem 

estudando a possibilidade de construir uma planta para a produção de pellets 

no Brasil (KIRJANEN, Raul, 2012 – Graanul). 

 

  A AS Graanul Invest informou que desenvolveu uma parceria industrial 

com a empresa Fulghum Fibres nos Estados Unidos para a expansão da 

produção de pellets de madeira nesse país, a fim de atender à demanda 

crescente da União Europeia. Este projeto de cogeração, em inglês Combined 

Heating and Power (CHP), foi iniciado no segundo semestre de 2010, com 

previsão de entrar em operação até o final de 2012, gerando 6,4 

MWe/15MWth, com um investimento total de aproximadamente € 20 milhões.  

 

A planta Launkalne (Figura 9) foi remodelada com a agregação de 

esteiras automáticas no sistema de secagem da serragem, que consome o 

calor gerado pela CHP. Além disso, extrusoras, moinhos de martelos e esteiras 

até os silos, foram adquiridos para permitir o aumento da capacidade de 

produção de 110 mil para 180 mil toneladas por ano.  

 

 

Figura 9: CHP Launkalne 
Fonte: AS GRAANUL INVEST, 2012, slide 18 

 

No início de 2011, a planta de Helme começou a ser construída, com 

geração prevista de energia de 6,5 MWe/15MWth, a partir da queima de 

biomassa próxima à indústria de pellets, que consumirá toda a energia térmica, 

e venderá a energia elétrica gerada.  
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O contrato do projeto completo foi assinado com a MW Power para o 

fornecimento da tecnologia da construção da CHP, enquanto que as obras civis 

e de infraestrutura foram contratadas diretamente pela AS Graanul Invest. 

Espera-se iniciar a produção dos pellets no terceiro trimestre de 2012, após 18 

meses de construção, com um investimento total da ordem de €21 milhões.  

 

 

Figura 10: CHP Helme  
Fonte: AS GRAANUL INVEST, 2012, slide 17 

 

2.2.2. No Brasil 

 

Devido às condições climáticas e de solo favoráveis, e ao volume 

apreciável de áreas livres para o crescimento de sua agricultura e de florestas 

plantadas, o Brasil se apresenta no cenário mundial como interessante 

candidato a liderar a produção mundial de biomassa, além de outros 

biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. 

 

De acordo com Bertolini (2011), o crescimento da oferta de madeira, 

principalmente das espécies já consolidadas, como os gêneros Pinus e 

Eucaliptus, ocorreu devido à utilização de novas tecnologias silviculturais e ao 

aumento dos investimentos em pesquisas, onde o melhoramento genético teve 

reconhecido resultado positivo, como pode ser observado no Gráfico 5.  
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Gráfico 5: Evolução do IMA dos plantios de pinus e eucalipto das associadas individuais da 

ABRAF (1980/2011) 
Fonte: Adaptado de Anuário ABRAF (2011) e Associadas individuais da ABRAF, 

Produtividade Florestal, 2012, p. 77 
 

 

O histórico, desde 1980, do Incremento Médio Anual (IMA) dessas 

espécies, e as previsões e expectativas da Associação Brasileira da Indústria 

de Madeira Processada Mecanicamente (ABIMCI, 2008), para os respectivos 

incrementos médios anuais, estão apresentados no Gráfico 6, até 2025. 

 

 

Gráfico 6: Evolução do IMA em plantios de pinus e eucalipto no Brasil, e projeções (*) de 
produtividade da STCP Engenharia de Projetos Ltda. 

Fonte: Estudo Setorial, ABIMCI, 2008, p. 16 
 

 

Até 2012, esse indiscutível avanço da produtividade florestal no Brasil, 

mais representativo do que em outros países com forte tradição em florestas 

plantadas e onde algumas economias são de base florestal, tanto de folhosas 
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(eucalipto), quanto de coníferas (pinus), está concentrado nas regiões Sul e 

Sudeste, principalmente nos Estados de Minas Gerais e São Paulo (ABIMCI, 

2008). O principal motivo está no fato de haver disponibilidade de matéria-

prima nessas regiões. Mais do que aumentar o número de empresas em nosso 

país, é necessário melhorar a eficiência produtiva, ou seja, aumentar a 

produção de pellets de origem florestal, com menor custo. Caso isto ocorra, 

será facilitada a popularização do uso deste biocombustível no mercado interno 

e poderá viabilizar a sua exportação. 

 

Como acompanhado historicamente na Europa, nos Estados Unidos e 

no Canadá, o governo brasileiro, em todos os níveis, deveria apoiar o uso 

energético de todas as biomassas, para que rapidamente se possa consolidar 

o mercado de pellets de madeira, com incentivos fiscais de qualquer natureza e 

linhas subsidiadas de financiamento, específicas para a adoção desses 

combustíveis.  

 

Segundo a ABIPEL, até 2012, havia no Brasil pouco mais de 12 

indústrias que estariam pelletizando com os mais variados tipos de biomassa: 

madeira, bagaço de cana, casca de arroz, casca de coco etc. Os pellets 

energéticos começam a ser consumidos com mais intensidade, principalmente 

em pizzarias, academias, hotéis, residências e em pequenas e médias 

indústrias. Sente-se que o mercado de pellets de madeira no Brasil vem se 

movimentando cada vez mais rapidamente, ano a ano, pois empresários locais, 

e até do exterior passaram a investir neste biocombustível. Dessa forma, as 

previsões de que o Brasil se tornaria um forte player neste segmento, estão se 

confirmando (ABIPEL).  

 

A Figura 11 mostra a localização das principais plantas de produção de 

pellets de madeira no Brasil até abril de 2013, de acordo com ABIPEL, sendo 

que estão em construção as empresas marcadas com fundo azul. Observam-

se apenas quatro empresas no Estado de São Paulo, sendo que duas delas 

ainda se encontram em construção. 
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Figura 11: Localização das plantas de pellets no Brasil (2013) 
      Fonte: Adaptado da ABIPEL  

 

 Não há dúvidas que haja mais produtores no Brasil, embora com 

operações pequenas ou agregando valor aos resíduos gerados em seus 

próprios processos industriais (PELLETS DE MADEIRA). 

 

2.3. Origem da matéria-prima 

 

2.3.1. Resíduos 

 

Segundo Quirino (2003), resíduo é tudo aquilo que resta de um processo 

de exploração ou produção, de transformação ou utilização. Pode ser 

considerado, também, como toda substância, material ou produto destinado por 

seu proprietário ao abandono.  
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Os resíduos sólidos são conceituados pela NBR 10.004 (ABNT, 1987), 

de 30/09/1987, como aqueles que são descartáveis ou inúteis, resultantes de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição, nos estados sólido e semissólido. Os de origem vegetal 

(orgânicos), particularmente após tratamentos químicos aplicados para 

utilização na indústria madeireira, constituem uma fonte de elevados impactos 

ambientais sobre o meio físico, biológico e socioeconômico (REMADE, 2003). 

Posteriormente, a ABNT (1987) foi cancelada em 30/05/2004, e substituída 

pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), que mantém o mesmo objetivo da anterior 

com relação à classificação desses resíduos, quanto aos seus riscos potenciais 

ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 

adequadamente. 

 

O processamento da madeira oriunda de móveis velhos, estacas, 

mourões, paletes velhos, artigos de madeira em geral, material lenhoso da 

poda de árvores, aqueles gerados nas indústrias madeireiras, resíduos de 

culturas agrícolas, como palha de arroz, bagaço de cana-de-açúcar etc., acaba 

gerando resíduos ligno-celulósicos, que, geralmente, apresentam forma e 

granulometria bastante heterogêneas, baixa densidade e elevado teor de 

umidade. Esses resíduos podem ser reduzidos em partículas e transformados 

em painéis à base de madeira, sendo, também, utilizados energeticamente na 

produção de calor, vapor ou eletricidade em termelétricas. Outro 

aproveitamento deste material é sob a forma de combustível sólido, como o 

carvão vegetal (QUIRINO, 2004).  

 

Sabe-se que, ao se desdobrar uma tora de madeira, a geração de 

resíduos é inevitável, sendo que o volume e tipos desses resíduos dependem 

de vários fatores, destacando-se o diâmetro da tora e o uso final do elemento 

produzido. Desejando-se retirar apenas um bloco central, o rendimento seria 

um pouco menos de 64%. De uma forma geral, os resíduos obtidos em uma 

cadeia produtiva de madeira serrada, constituem-se de 7% de casca, 10% de 

serragem e 28% de pedaços, não se considerando as perdas no momento da 

extração da madeira (REMADE, 2004).  



54 

 

 

 

 

Quando do processamento mecânico das toras, constata-se a geração 

de resíduos, como no descascamento, no desdobro primário, no desengrosso, 

no aplainamento, na usinagem etc. Assim, existe a produção de vários tipos de 

sobras sólidas, peculiares a cada etapa citada (TEIXEIRA, 2005).  

 

Como pode ser observado na Figura 12, Gonçalves e Ruffino (1989) 

correlacionaram cada etapa da cadeia produtiva à geração de diferentes tipos 

de resíduos, onde foram destacados, pela linha vermelha pontilhada, aqueles 

procedentes da atividade florestal. 

 

 

Figura 12: Origem dos resíduos de madeira 

Fonte: Adaptada de GONÇALVES E RUFFINO, 1989 
 

 

A seguir, descrevem-se, de forma sucinta, os tipos de resíduos que são 

gerados ao longo da cadeia produtiva florestal (TEIXEIRA, 2005). 

Abate de 
árvores

Casca

Produção

Descascador

Desdobro

Serramento

Serramento
Fresamento

Usinagem de 
acabamento 

Secagem

Resíduos

Ápice dos troncos (“ponteiras”)
Galhos  grossos
Galhos finos

Costaneira
Destopo de pranchas ou tábuas
Serragem fina

Serragem grossa

Serragem fina
Rejeitos
Sobras
Serragem fina
Pó de lixamento
Sobras

Rejeitos empenados

Rejeitos trincados
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• Galhos e Ápices - sobras do processo para deixar apenas a árvore livre 

das partes finas e perpendiculares à parte principal do tronco; 

• Cascas - sobras do processo de descascamento, quando se retira toda 

a parte da proteção natural do tronco (casca); 

• Costaneiras - sobras no formato de meia-lua, contendo uma parte de 

madeira e outra da casca não removida, proveniente da redução da tora 

em peças de seção retangular ou quadrada; 

• Destopo - proveniente do corte das pontas estragadas ou inúteis dos 

troncos, tábuas ou pranchas; 

• Serragem - proveniente da ação mecânica de serras e máquinas de 

desbaste da madeira. Para cada tipo de máquina ou de serra, há um 

resíduo peculiar, e se podem classificar tais sobras como finas 

(formadas por pó de serra com diferentes tamanhos de partícula, 

apresentando-se parecida com a farinha de mandioca), ou grossas 

(formadas de lascas, flocos, maravalha e cavacos, mantendo uma boa 

quantidade das fibras do tronco); 

• Pó de lixamento - proveniente do processo de lixamento, na fase de 

acabamento de uma peça. Apresenta-se como um pó muito fino, cujo 

tamanho da partícula varia de acordo com o número de aspereza da 

lixa; 

• Sobras - peças processadas e acabadas, apresentando boa qualidade 

técnica e comercial, mas que não foram usadas nos produtos finais; 

• Rejeitos - peças que, ao sofrer o processamento, ficaram abaixo dos 

padrões técnicos ou comerciais, geralmente por estarem quebradas, 

empenadas, rachadas ou trincadas. 

 

Com o aumento e a melhora do aproveitamento de resíduos, a 

otimização na utilização da madeira já contribuiu para a redução dos efeitos de 

uma potencial escassez. Assim, torna-se relevante a realização de cursos para 

a disseminação de ideias a fim de que as empresas empreguem novas 

técnicas de classificação, estimem a quantidade de resíduos gerados, planejem 
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formas de armazenamento, de transporte e de transformação, em subprodutos 

de maior valor agregado (IBQP, 2002).  

 

Segundo Teixeira (2005), a indústria madeireira utiliza-se de recursos 

naturais de maneira ineficiente, tanto na obtenção da matéria-prima, quanto na 

fase de transformação em produtos, como, também, no seu descarte no final 

de sua vida útil. Isto significa, de uma forma geral, que a grande exploração 

dos recursos provenientes da madeira, principalmente os das florestas nativas, 

e a expressiva geração de resíduos, são a prova desta ineficiência.  

 

2.3.1.1. Da atividade florestal 

 

A maioria dos projetos de manejo florestal até a década passada 

acabava descartando partes das árvores que podiam se prestar como 

biomassa. As ponteiras das árvores, por normalmente apresentarem diâmetros 

inferiores aos utilizados pela indústria de papel e celulose, os galhos 

secundários por habitualmente não serem considerados como matéria-prima 

para as empresas em geral, a casca, por suas fibras e típica umidade 

excessiva, e as raízes (tocos), pela onerosa operação de destoca e sua 

contaminação pelo solo, são exemplos típicos de importantes resíduos ou 

fontes da atividade florestal que podem ser economicamente aproveitados. 

 

São, na sua maioria, resíduos provenientes da colheita, que, de forma 

análoga à palha oriunda da colheita sem queima da cana-de-açúcar, possuem 

interessante potencial para serem recuperados e aproveitados. É importante 

que se estabeleça, para que se tenha um uso sustentável do resíduo florestal, 

a quantidade que se pode retirar do campo (CORTEZ, 2008). 

 

Muitos equipamentos estão sendo desenvolvidos para colher, esmagar, 

enfardar e transportar esses resíduos florestais, mas para Seixas (2002), a 

utilização de uma enfardadeira (equipamento híbrido) que, além de produzir 
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fardos (de 1,5m3 a 1,6m3, com massa aproximada de 500kg), realiza, 

simultaneamente, o transporte para um pátio, é inviável no curto prazo, devido 

aos custos envolvidos e à falta de estudos que avaliem os impactos 

silviculturais provocados pela retirada desses resíduos do campo. 

 

Tabela 6: Potencial biomassa florestal no Brasil (2009) 

 

Fonte: Adaptada de OLIVEIRA, 2010, p. 30 

Na Tabela 6, observa-se o volume potencial, para o ano de 2009, que 

pode ser gerado a partir de cada segmento madeireiro identificado por Oliveira 

(2010). 

 

Percebe-se que ainda não há um consenso quanto ao uso de resíduos 

florestais para a produção de biomassa, mas faz todo o sentido seguir 

estimulando os estudos no sentido de se estabelecer uma quantidade confiável 

desses resíduos que poderão ser utilizados cada vez mais e de forma 

sustentável, como alternativa energética limpa. 

 

2.3.1.2. Da atividade madeireira 

 

Quando da abertura de uma tora de madeira pelas serrarias, as 

costaneiras, que em média representam mais de 50% do volume total e a 

serragem gerada pelo processo em quantidades consideráveis, acabam sendo 

os principais resíduos que se prestam na sua totalidade para a utilização como 

biomassa. 

Produção 
florestal

Consumo Produção
Resíduos 
e perdas

Toras e 
lenha

Toras
Madeira e 

compensados
Florestal e 
industrial

(MMm3) (MMm3) (%) (MMm3) (MMm3) (MMm3)
Florestal 205,0             5,29% 10,8       10,8               

Madeira serrada 70,2               (42,2) 28,0               

MDF e compensados 16,6               (7,2) 9,4                 

Serragem e pó de madeira 122,2             22,00% 26,9       26,9               

Lenha 82,9               

Total 158,0             

Origem

Resíduo

Florestal e 
industrial
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Já nas marcenarias, carpintarias, indústrias de pisos, de painéis, de 

móveis, entre outros, apresentam resíduos nas suas operações de 

transformação da madeira, de uma forma geral. Sabe-se que, no processo de 

secagem da madeira, uma boa parte desses resíduos já é utilizada e o 

excedente acaba sendo comercializado. 

 

Em algumas das atividades citadas, existe a utilização de produtos 

químicos, como seladores, cupinicidas, vernizes, tintas esmalte, látex etc., que 

podem ser exalados na queima desses resíduos, sem uma normatização 

específica, para avaliar o risco da liberação de gases tóxicos. 

 

2.3.2. Plantio de florestas dedicadas 

 

Mesmo sendo apresentado neste trabalho que ainda há muito por se 

explorar quanto aos resíduos das atividades florestal e madeireira, para a 

produção de energia térmica, não se pode deixar de analisar a viabilidade de 

se produzir pellets a partir de florestas dedicadas para este fim.  

 

No período de 2000 a 2005, a área de reflorestamento no mundo 

cresceu 2,8 milhões de hectares por ano. Entretanto, quando se analisa a área 

destinada à plantação produtiva, observa-se que esta segue tendência inversa, 

com crescimento negativo de 0,4% no mesmo período. Destacam-se, nesse 

cenário, a América Central (-4,65% a.p.) e a América do Sul (-2,47% a.p.), 

embora o Brasil tenha apresentado um crescimento positivo de 4% a.a., nesse 

mesmo período (FAO, 2006). 

 

Segundo Cortez et al (2008), o governo brasileiro está se preocupando 

com esse cenário, devido à previsão de escassez de madeira para a primeira 

metade do século XXI. Mesmo parecendo uma insensatez, Bacha & Barros 

(2004) afirmam que há a possibilidade de o Brasil se tornar um importador de 

madeira, apesar de ter 14% da cobertura florestal do mundo.  
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A silvicultura teve origem no Brasil no início do século XX, com o 

estabelecimento de plantios florestais de espécies exóticas com o intuito de 

substituir a madeira que era cortada a partir de florestas nativas de difícil 

reposição (CORTEZ et al, 2008). Com as pesquisas constantes nesses mais 

de cem anos, o Brasil destaca-se no cenário mundial com uma das melhores 

produtividades, atingindo de 40m3 até 50m3 de madeira por hectare ao ano, em 

média, produção mais de dez vezes superior à observada em países de clima 

temperado (D’AVILA, 2003). 

 

 

Gráfico 7: Comparação da produtividade florestal de coníferas e folhosas no Brasil com países 
selecionados (2011) 

Fonte: Adaptado de ABRAF, 2012 – Anuário ABRAF, 2011 e Associadas individuais da 
ABRAF, 2012. 

 

As duas principais espécies exóticas foram as folhosas, introduzidas em 

1904 pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro, onde se destacaram os 

eucaliptos, visando à produção de dormentes, postes e lenha para mover as 

locomotivas, e as coníferas, mormente os pinus, pela Companhia 

Melhoramentos de São Paulo, em 1922. Até a década de 60, quando o Brasil 

iniciou o seu período de industrialização, o setor seguiu inexpressivo, e só 

recebeu um significativo impulso por meio de incentivos fiscais, no início dos 



60 

 

 

 

anos 70, saindo de aproximadamente 400 mil para cerca de seis milhões de 

hectares em 1994 (MACHADO, 2002). 

 

De acordo com a ABRAF (2012), os principais consumidores de madeira 

são, também, os principais agentes reflorestadores do Brasil: empresas de 

papel e celulose (36,1%), empresas siderúrgicas – carvão vegetal (10,0%), 

indústria madeireira (18,8%), lenha industrial (26,3%) e empresas de painéis de 

madeira industrializada (7,4%), correspondendo a quase dois terços da área 

total de reflorestamento, como mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7: Consumo brasileiro de madeira em tora para uso industrial por segmento e espécie 
(2011) 

 

Fonte: Adaptada de ABRAF (2012), ABIPA (2011), MAS (2011), BRACELPA (2011) e outras 

fontes compiladas por PÖYRY SILVICONSULT (2011). 

 

As florestas dedicadas à produção de biomassa para energia são 

chamadas, também, de florestas energéticas. Este conceito foi introduzido na 

década de 80 para definir as plantações com grande número de árvores por 

hectare e, consequentemente, de curta rotação, que tinham como finalidade a 

produção do maior volume de biomassa, por unidade de área, e no menor 

período de tempo possível (MAGALHÃES, 1982). 

 

Vários espaçamentos foram estudados, chegando-se em 1979 ao plantio 

de 40 mil mudas por hectare, pela empresa Florestal Acesita, quando o padrão 

à época era de duas mil mudas (COSCARELLI, 2001). Depois, observou-se 

que este não era o único caminho para se chegar a uma alta produtividade. 

Eucalipto Pinus Outros Total
1. Celulose e Papel 53.239.020   8.102.946    5.000         61.346.966       36,1%
2. Painéis de Madeira Industrializada 4.658.345     7.751.980    108.250    12.518.575       7,4%
3. Indústria Madeireira 4.760.506     27.287.855 21.162       32.069.523       18,8%
4. Carvão Vegetal 16.987.058   16.987.058       10,0%
5. Lenha Industrial 35.709.030   6.382.268    2.583.521 44.674.819       26,3%
6. Madeira Tratada 1.500.000     1.500.000         0,9%
7. Outros 774.144         285.701       1.059.845         0,6%

Total 117.628.103 49.810.750 2.717.933 170.156.786    100,0%

                                      Consumo de Ma deira (m 3)                                                                                      Segmento Participação
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Outros fatores, como pouco conhecimento técnico, da qualidade do material 

genético e do baixo desenvolvimento da silvicultura na época, contribuíram, 

também, para que os experimentos não apresentassem os resultados 

esperados. Desde o início do século XXI, mesmo com espaçamentos 

tradicionais, como 3,0 x 2,0m e 3,0 x 3,0m, já são observados altos índices de 

produtividade, principalmente pelos avanços tecnológicos alcançados no 

campo da silvicultura, tanto em termos de manejo e condução da floresta, 

quanto no desenvolvimento do material genético selecionado (CORTEZ et al, 

2008). 

 

Devido à sua grande plasticidade ambiental, altos índices de 

produtividade e características energéticas, como densidade e poder calorífico 

da madeira, o gênero Eucalyptus é o mais utilizado no Brasil para a 

implantação de florestas com fins energéticos. Tem-se, também, outra espécie, 

chamada acácia negra, bastante difundida na região Sul, para a produção de 

carvão vegetal e tanino, e que vem mostrando ser uma promissora opção para 

a produção de biomassa energética, a partir de pesquisas científicas dessa 

árvore (CORTEZ et al, 2008). 

 

O que irá definir se realmente haverá um volume significativo de plantio 

de florestas dedicadas à produção exclusiva de biomassa em forma de pellets, 

será o custo final de produção dessa fonte alternativa de matéria-prima para a 

produção de pellets. Sabe-se que já existem projetos de plantio de eucalipto 

para fins energéticos na Bahia (ERB – Energias Renováveis do Brasil S.A., 

EFSA – Energia Florestal S.A.,) e em outros estados (Vallourec & 

Mannesmann Tubes do Brasil, Gerdau, Brasil Verde, entre outras), ainda na 

forma de lenha e de cavaco. 

 

O governo, através da Comissão de Florestas Plantadas da SAE 

(Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República) e do 

Programa Nacional de Florestas Energéticas da EMBRAPA (Empresa 
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Brasileira de Pesquisa Agropecuária), vem buscando amparar a pesquisa e o 

desenvolvimento voltados às florestas energéticas. 

 

 

2.4. Segmentos de mercado 

 

2.4.1. Residencial 

 

A utilização de fornos a lenha para cozinhar alimentos, aquecer água e 

ambientes, por meio de lareiras convencionais e serpentinas trocadoras de 

calor, já é muito comum no nosso país. Devido aos climas temperado e tropical 

na maior parte do Brasil, excluindo-se a região Sul, o hábito de se preocupar 

com a armazenagem de biomassas para serem queimadas no inverno, não é 

relevante. 

 

Figuras 13, 14 e 15: Queimadores de pellets residenciais 
Fontes: ECOFOREST (à esq. e no centro) e HENAN KINGMAN M&E (à dir.) 

 
 

Mesmo assim, o aquecimento de água, para banhos e até para piscinas, 

já se mostra um mercado significativo para ser explorado no Brasil, onde os 

pellets de madeira são um combustível com interessante competitividade, mas 

ainda com pequena representatividade. 
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2.4.2. Comercial 

 

O segmento comercial é aquele que tem a maior diversidade e a maior 

quantidade de potenciais consumidores, e, consequentemente, um campo que 

se apresenta fértil para a disseminação do uso dos pellets de madeira como 

uma alternativa energética. Nesta classificação, destacam-se os hospitais, 

hotéis, motéis, pizzarias, panificadoras, lavanderias, academias, parques 

aquáticos, piscinas em condomínios, residências e clubes, entre outros. 

 

• PANIFICADORAS – 60 mil unidades no Brasil, em 2011, sendo 12.764 

no Estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro com 7.400 (Fonte: 

ABIP); 

• PIZZARIAS – 6 mil unidades somente na cidade de São Paulo (Fonte: 

SP – SÃO PAULO METRÓPOLE) e aproximadamente dez mil pizzarias 

legalizadas em todo o Estado (Fonte: PIZZARIAS UNIDAS); 

 

Figuras 16 e 17: Fornos em pizzarias 
Fonte: PELLETBRAZ 

 
• LAVANDERIAS – 8.400 unidades no Brasil, em 2012, sendo 5.100 

(4.200 domésticas e 900 industriais) no Estado de São Paulo, 70% estão 

localizadas no município de São Paulo. (Fonte: SINDILAV); 

• HOTÉIS e FLATS – 9.592 unidades no Brasil, em 2011, com um total de 

452.847 quartos (Fonte: Jones Lang LaSalle Hotels), sendo que, 

aproximadamente, 50% desse total encontra-se na região sudeste do 
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país (Fonte: ABIH) e, mais precisamente, 410 na cidade de São Paulo 

(42 mil quartos) (Fonte: SP – SÃO PAULO METRÓPOLE); 

 

Figuras 18 e 19: Queimadores comerciais de pellets 

Fontes: ECOFOREST (à esq.) e WENLING LANBAOJINGLING BOILER CO. LTD. (à dir.) 
 

• MOTÉIS – Aproximadamente, 5.500 unidades no Brasil, em 2012 

(Fonte: AB-MOTÉIS), sendo 1.200 no Estado de São Paulo (Fonte: 

APAM); 

• HOSPITAIS – 6.788 unidades no Brasil, em 2011, sendo 4.648 privados, 

2.142 públicos (maioria são municipais), e 98 universitários e de ensino 

(Fonte: FBH); 

• ACADEMIAS – 23.400 unidades no Brasil, em 2011, sendo que, 

aproximadamente, 60% desse total encontram-se no Estado de São 

Paulo (Fonte: IHRSA). 

 

2.4.3. Industrial 

 

Classificou-se, genericamente, como segmento industrial todas as 

empresas de pequeno e médio porte que utilizam vapor nos seus processos. 

 

Notou-se que a utilização de óleo BPF-A1 neste segmento é a mais 

expressiva, devido ao seu baixo custo. As caldeiras movidas a pellets 

mostraram-se como uma solução energética viável economicamente e que 
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poderão trazer um aumento de consumo deste combustível no Brasil de forma 

mais acelerada. 

 

Excluiu-se deste trabalho as grandes empresas, pois a concorrência 

será maior com contratos firmados de longo prazo, por interesse dos 

distribuidores de carvão mineral, gás natural, GLP, óleo BPF-A1 e até energia 

elétrica, com entrega deste último insumo em altas tensões, o que traz uma 

redução considerável na tarifa para esses consumidores. 

 

Sabe-se que há outros usos onde os pellets de madeira podem ser 

competitivos, como na secagem de grãos, na pintura de veículos e de alguns 

bens duráveis, no aquecimento de granjas, em estufas de verduras e flores, 

onde a manutenção da temperatura em um nível estável é fundamental para 

garantir a qualidade dos diferentes produtos relacionados.  

 

2.5. Etapas para a consolidação do mercado doméstic o 

 

2.5.1. Normatização 

 

Não existe ainda no Brasil uma legislação específica sobre a produção e 

comercialização de pellets de madeira, mas a Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) já foi designada para normatizar e fiscalizar o mercado de biomassas, de 

uma forma geral. 

 

Estudando-se o histórico da normatização nos países onde o mercado 

de pellets de madeira já está consolidado, observou-se que as normas de 

qualidade na Alemanha (DIN 51731) são muito rigorosas quanto à 

concentração de certos elementos químicos e estabelecem valores máximos 

para essas emissões. Os pellets foram divididos em classes por diâmetro e, em 

2002, foi criado um selo de qualidade para as indústrias, o DIN Plus, que 
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estabelecia padrões de conformidade de todo o processo produtivo, bem como 

de transporte e armazenamento (MALISIUS et al, 2000). Para receber este 

selo, a indústria era obrigada a aceitar vistorias periódicas e apresentar as 

análises realizadas dos seus produtos. Proibia, ainda, qualquer aditivo ou 

substância artificial, como plásticos, adesivos, tintas ou preservantes de 

madeira. O rigor para se obter esta certificação era tão alto que, para alguns 

especialistas, foi criada apenas para inibir a importação de pellets de outros 

países (PELLETS DE MADEIRA). 

 
Aspectos de qualidade e de padronização 

 

 As características químicas e físicas são critérios básicos para se avaliar 

a qualidade dos biocombustíveis. O primeiro grupo inclui critérios como a 

concentração de certos elementos (N, S, Cl, As, Cd, Cr, Pb, Cu, Hg, Ni, Zn, 

entre outros), o teor de cinzas e de umidade, e o poder calorífico. As 

características físicas descrevem os parâmetros visuais e o tipo de 

processamento (pelletização) da biomassa. 

 

A qualidade dos pellets não pode ser definida sem a referência 

tecnológica do sistema de aquecimento a ser utilizado, porque depende de 

várias características. A durabilidade dos pellets de madeira e a quantidade de 

finos presentes são menos importantes quando do seu uso em grandes 

queimadores, ao passo que, para empregá-los em alguns fornos menores, os 

pellets devem ser extremamente duráveis de modo que não produzam muito 

pó (finos) no silo de armazenamento e não causem problemas técnicos nas 

unidades de alimentação e de combustão (MALISIUS et al, 2000). 

 

Padrões de qualidade 

 

 Foram pesquisados os padrões e normas dos principais países que 

atuam nesse mercado em 2000, como mostram as Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8: Comparativo entre algumas normas para os pellets (Parte 1)  

 

Fonte: Adaptada de MALISIUS et al, 2000, p. 42. 

 

Observa-se que as normas austríaca e alemã não mencionavam a 

quantidade de finos, enquanto que, na Suécia e nos Estados Unidos, esta 

característica não deveria ser superior a 1,5% e 0,5%, respectivamente. As 

normas não definiam a durabilidade ou a estabilidade mecânica, apesar da 

importância desses atributos, principalmente durante o transporte em navios e 

no carregamento pneumático nos armazéns, por ser alta a tensão mecânica 

nos pellets, e caso a qualidade seja baixa, poderá ser produzida uma grande 

quantidade de finos. Devido às diferentes exigências entre pequenas e grandes 

unidades de combustão, tornava-se recomendável a definição da percentagem 

máxima de finos, para diferentes grupos de consumidores (MALISIUS et al, 

2000). 

 

Especificação
Madeira prensada Casca prensada Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

# Pellets : # Briquetes :
Comprimento 

máximo:
Comprimento 

máximo:
Comprimento 

máximo:
HP1 Comprimento:    > 

30   
Diâmetro:      > 
10            

Diâmetro: Diâmetro: HP2  15 - 30  6 - 10
4 - 20 mm  20 - 120 mm HP3  10 - 16       3 -  7   

HP4 < 10  1 -  4
Comprimento máximo: 
100 mm

Comprimento 
máximo: 400 mm

HP5 <  5  0,4 - 1

Densidade a granel ≥ 600 kg/m3 (**) ≥ 500 kg/m3 
≥ 500 kg/m3 

Durabilidade / finos (em%) 
< 3 mm (***)

≤ 0,8% ≤ 1,5% ≤ 1,5%

Densidade unitária (EUA) ≥ 1,0 kg/dm³ ≥ 1,0 kg/dm³
Teor de água ≤ 12% ≤ 18% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 12%
Teor de cinzas ≤ 0,5% (*) ≤ 6,0% (*) ≤ 0,7% ≤ 1,5% > 1,5%
Teor total de umidade     (na 
entrega)

≤ 10% ≤ 10% ≤ 12%

Poder Calorífico Inferior ≥ 18,0 MJ/kg (*) ≥ 18,0 MJ/kg (*)
≥ 16.9 MJ/kg        ≥ 

4,7 kWh/kg    
≥ 16.9 MJ/kg        
≥ 4,7 kWh/kg    

≥ 16.9 MJ/kg        
≥ 4,7 kWh/kg    

Enxofre (S) ≤ 0,04% (*) ≤ 0,08% (*) ≤ 0,08% ≤ 0,08% a ser indicado
Nitrogênio (N) ≤ 0,3% (*) ≤ 0,6% (*)
Cloro (Cl) ≤ 0,02% (*) ≤ 0,04% (*) ≤ 0,03% ≤ 0,03% a ser indicado
Arsênico
Cádmio
Cromo
Cobre
Mercúrio
Chumbo
Zinco
Halogênios orgânicos 
extratíveis

Impurezas
feita apenas de 

madeira não 
contaminada

feita apenas de 
casca não 

contaminada
Aditivos para aderência proibido proibido
Ponto de fusão            das 
cinzas
Durabilidade mecânica 
(DU)

(*)  Em relação à matéria seca; (**)  No depósito de industrialização; (***)  Líquido de água e cinzas;  (+)  Libra = 453,5 g; Pé cúbico = 0,02832 m 3  = 639 kg/m3; Peso a granel: Srm (formed room metre)

< 3 mg/kg

Comparação das normas sobre pellets em diferentes p aíses (Parte 1)

quantidade e tipo devem ser declarados

temperatura inicial deve ser declarada

17,5 - 19,5 MJ/kg (***)

1 - 1,4 g/cm³
< 12%
< 1,5%

< 0,08%
< 0,3%
< 0,03%

< 0,8 mg/kg
< 0,5 mg/kg
< 8 mg/kg
< 5 mg/kg

< 0,05 mg/kg
< 10 mg/kg

< 100 mg/kg

Cinco categorias (cm)

Dimensões (D, L)
 4x diâmetro (**)  5x diâmetro  6x diâmetro 

Áustria ONORM 7135 Suécia SS 18 71 20 Alemanha DIN 51 731
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Tabela 9: Comparativo entre algumas normas para os pellets (Parte 2) 

 

Fonte: Adaptada de MALISIUS et al, 2000, p. 42 e CBE, 2011, slide 4 

 

A maioria das normas proibia a utilização de aditivos para facilitar a 

aderência na produção dos pellets. Apenas a Suécia permitia tais aditivos, 

desde que declarados o tipo e a quantidade utilizados. Em 1995, o Pellets 

Fuels Institute (PFI) dos Estados Unidos estabeleceu normas nacionais para os 

pellets de madeira destinados ao consumo, que mais parecem recomendações 

informais de responsabilidade dos fabricantes, e determinou a certificação da 

qualidade desse combustível. 

 

 Foram definidas duas classes para os pellets de madeira: uma com 

qualidade superior (premium) e outra considerada padrão. A única diferença 

está no teor-limite de cinzas inorgânicas, entre as cinco características 

consideradas, e os fabricantes norte-americanos são orientados a mencionar 

nas embalagens a que classe os seus produtos pertencem. 

 

 

 

Especificação

A (sem aditivos) A (com aditivos) B C

 6 mm ou 8 mm  6 mm ou 8 mm  6 mm ou 8 mm  10 - 25 mm 4 mm ≤ D ≤ 20 mm 10 mm ≤ D ≤ 20 mm

Densidade a granel 620 - 720 kg/m3 620 - 720 kg/m3 620 - 720 kg/m3 
≥ 550 kg/m3 > 600 kg/m3 > 500 kg/m3 

> 40 libras/pé cúbico               

= 639 kg/m3 (+)
Durabilidade / finos (em%) 
< 3 mm (***) < 0,5% < 0,5% < 0,5%, através de um 

peneira de 3 mm
< 0,5%, através de um 
peneira de 3 mm

Densidade unitária (EUA)
> 40 libras/pé cúbico               

= 0,527 kg/dm3 (+)
Teor de água ≤ 10% ≤ 10% ≤ 10% ≤ 15% ≤ 10% < 10%
Teor de cinzas ≤ 0,7% ≤ 0,7% ≤ 1,5% a ser indicado < 1%, < 3% ou 6% < 1%, < 3% ou 6% < 3% < 1%
Teor total de umidade     
(na entrega)

Poder Calorífico Inferior ≥ 16,9 MJ/kg ≥ 16,9 MJ/kg ≥ 16,2 MJ/kg a ser indicado ≥ 4,7 kWh/kg    ≥ 4,2kWh/kg    

Enxofre (S) (S) ≤ 0,05% (S) ≤ 0,05% (S) ≤ 0,05% a ser indicado < 300 ppm < 300 ppm
Nitrogênio (N) (N) ≤ 0,3% (N) ≤ 0,3% (N) ≤ 0,3% a ser indicado
Cloro (Cl) (Cl) ≤ 0,03% (Cl) ≤ 0,03% a ser indicado a ser indicado < 800 ppm < 800 ppm
Arsênico
Cádmio
Cromo
Cobre
Mercúrio
Chumbo
Zinco
Halogênios orgânicos 
extratíveis < 1% < 1% < 1% a ser indicado

Impurezas
Aditivos para aderência proibido a ser indicado a ser indicado a ser indicado
Ponto de fusão            das 
cinzas
Durabilidade mecânica 
(DU)

DU ≥ 97,7% DU ≥ 97,7% DU ≥ 95,0% DU ≥ 90,0%

(*)  Em relação à matéria seca; (**)  No depósito de industrialização; (***)  Líquido de água e cinzas; (+)  Libra = 453,5 g; Pé cúbico = 0,02832 m 3 = 639 kg/m3; Peso a granel: Srm (formed room metre)

Classe Superior (mm)

Comprimento:                     
L < 36 mm 

Comprimento:                     
L < 36 mm 

Diâmetro: 6 - 7,5 mm      Diâmetro: 6 - 7,5 mm      

Itália CTI - R 04/5 Reino Unido - Código de boas prá ticas
Quatro categorias de acordo com a origem e com ou sem aditivos 

Premium fuel pellets Recovered fuel pellets Classe Padrão (mm)

Dimensões (D, L)

Comparação das normas sobre pellets em diferentes p aíses (Parte 2)
Estados Unidos - Pellets Fuel Institute
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Norma europeia EN14961- 2 e a certificação ENplus 
 

O Comitê Europeu de Normatização (CEN) e alguns institutos nacionais 

com o mesmo propósito passaram a trabalhar conjuntamente, desde meados 

de 2000, na elaboração de uma norma-padrão europeia para combustíveis à 

base de biomassa, abrangendo o teor das cinzas, a durabilidade e a resistência 

mecânica dos pellets de madeira, além de padronizar os métodos mais 

adequados para os testes a serem aplicados a essa categoria de combustíveis. 

 

Após vários anos de trabalho, foi aprovada em 2011 a norma EN14961 

pela EPC, que trata da biomassa para energia, contendo seis partes. A 

primeira, EN14961-1, apresenta de forma geral o sistema de classificação para 

biomassas sólidas e os procedimentos para comercialização. A EN14961-2 é 

específica para pellets de madeira sem destino industrial. Na sequência, a 

EN14961-3 aborda os briquetes de madeira, a EN14961-4 para o cavaco de 

madeira, a EN14961-5 para a lenha e, finalmente, a EN14961-6 refere-se aos 

pellets de biomassa de origem não florestal (WIP Renewable Energies, 2009). 

 

Mais especificamente, a EN14961-2 divide os pellets de madeira em três 

classes de qualidade, sendo a ENplus-A1considerada premium, a ENplus-A2 

uma classe intermediária, e a EN-B menos restritiva na maioria das 

características dos pellets de madeira, como apresentado na Tabela 10.  

 

Pode-se observar que os parâmetros densidade a granel e o teor de 

finos, já foram incluídos, além do comportamento da fusão das cinzas, embora 

sendo um aspecto voluntário. 
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Tabela 10: Norma EN14961 aprovada pelo EPC (2011) 

 
Fonte: Adaptada de ALAKANGAS, 2010, p. 12 

 

A ideia é ainda mais abrangente, pois, com a liderança da European 

Biomass Association (AEBIOM), pretende-se criar e implementar um sistema 

de certificação uniforme e ambicioso, chamado “ENplus”, que será aplicado 

tanto nas transações dentro da Europa, como para importações, sendo válido 

para os mercados de calor e de energia (PELLCERT) e trazendo simplificação 

para a industrialização dos pellets, além de aumentar a confiança dos 

consumidores e dos fabricantes de equipamentos para este setor.   

 

Especificação ENplus - A1 ENplus - A2 EN - B

Origem
1.1.3 (Stemwood ) e 1.2.1 

(Chemically untreated wood 
residues )

1.1.1 (Whole trees without roots ), 1.1.3 
(Stemwood ), 1.1.4 (Logging residues ), 

1.1.6 (Bark ) e 1.2.1 (Chemically 
untreated wood residues )

1.1 (Forest, plantation and other 
virgin wood ), 1.2 (By-products and 

residues from wood processing 
industry ) e 1.3 (Used wood )

D06, D08 (± 1 mm) D06, D08 (± 1 mm) D06, D08 (± 1 mm)

3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm

Máx. 45 mm (1 w-%) Máx. 45 mm (1 w-%) Máx. 45 mm (1 w-%)

Densidade a granel (BD) BD ≥ 600 kg/m3 BD ≥ 600 kg/m3 BD ≥ 600 kg/m3

Durabilidade mecânica (DU) DU ≥ 97,5 w-% DU ≥ 97,5 w-% DU ≥ 96,5 w-%

Teor de umidade (M) - base úmida  M ≤ 10 w-% M ≤ 10 w-% M ≤ 10 w-%

Teor de cinzas (A) - base seca A ≤ 0,7 w-% A ≤ 1,5 w-% A ≤ 3,0 w-%

16,5 ≤  Q ≤  19,0 MJ/kg 16,3 ≤  Q ≤  19,0 MJ/kg 16,0 ≤  Q ≤  19,0 MJ/kg 

(4,6 ≤  Q ≤  5,3 kWh/kg) (4,5 ≤  Q ≤  5,3 kWh/kg) (4,4 ≤  Q ≤  5,3 kWh/kg) 

Finos (F) - (< 3,15mm) (*) F ≤ 1% F ≤ 1% F ≤ 1% 

Enxofre (S) (S) ≤ 0,03% (S) ≤ 0,03% (S) ≤ 0,04% 

Nitrogênio (N) (N) ≤ 0,3% (N) ≤ 0,5% (N) ≤ 1,0% 

Cloro (Cl) (Cl) ≤ 0,02% (Cl) ≤ 0,02% (Cl) ≤ 0,03%

Arsênico (As) - base seca (**) (As) < 1 mg/kg (As) < 1 mg/kg (As) < 1 mg/kg

Cádmio (Cd) - base seca (**) (Cd) < 0,5 mg/kg (Cd) < 0,5 mg/kg (Cd) < 0,5 mg/kg

Cromo (Cr) - base seca (**) (Cr) < 10 mg/kg (Cr) < 10 mg/kg (Cr) < 10 mg/kg

Cobre (Cu) - base seca (**) (Cu) < 10 mg/kg (Cu) < 10 mg/kg (Cu) < 10 mg/kg

Chumbo (Pb) - base seca (**) (Pb) < 10 mg/kg (Pb) < 10 mg/kg (Pb) < 10 mg/kg

Mercúrio (Hg) - base seca (**) (Hg) < 0,1 mg/kg (Hg) < 0,1 mg/kg (Hg) < 0,1 mg/kg

Níquel (Ni) - base seca (**) (Ni) < 10 mg/kg (Ni) < 10 mg/kg (Ni) < 10 mg/kg

Zinco (Zn) - base seca (**) (Zn) < 100 mg/kg (Zn) < 100 mg/kg (Zn) < 100 mg/kg

Aditivos (***)  ≤ 2 w-% ≤ 2 w-% ≤ 2 w-%

Temperatura de fusão das cinzas (DT) (****)  DT ≤ 1.200 ºC DT ≤ 1.100 ºC DT ≤ 1.100 ºC

(****)  Cinzas para determinar a temperatura de fusão são criadas a partir de 815ºC .

EN 14961-2 (Pellets para uso não industrial)

(*)  quantidade de finos no portão da fábrica para transporte a granel (no momento do carregamento), e em pequenos (até 20 kg) e grandes sacos (no momento do empacotamento ou da 
entrega ao consumidor final);

(***)  quantidade de aditivos em relação à massa prensada em base seca, sendo que o tipo (por exemplo, amido, farinha de milho, farinha de batata, óleo vegetal, etc.) e a quantidade de 
cada aditivo, devem ser indicados na embalagem do produto;

Dimensões (D, L)

Poder Calorífico Inferior (Q) - na entrega

(**)  1.000 mg/kg  =  1.00 ppm  =  0,1%, "Analysis EN15297"  -  Micro elementos;
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Figuras 20, 21 e 22: Selos de qualidade: ENplus-A1, PellCert e ENplus-A2 

Fonte: CEBIO – Associação para a promoção da Bioenergia 
 

 

Com a certificação ENplus, os laboratórios, que no passado apenas 

analisavam a qualidade dos pellets de madeira na produção, também poderão 

verificar a adequação das etapas do transporte e do armazenamento, até a 

entrega ao consumidor final. Os conceitos da rastreabilidade e da 

transparência dentro da cadeia são aplicados por meio de numeração de 

identificação apropriada, chamada de PellCert (PELLCERT). 

 

O Brasil, através da ANP, poderia se candidatar a observador do 

European Pellet Council (EPC), como fizeram o Japão, Canadá e Estados 

Unidos, e se nortear pelos padrões e normas para os pellets de madeira da 

EN14961-2, promovendo as adaptações que se fizerem necessárias, pois a 

defesa da estruturação de um mercado doméstico com concorrência sadia, 

desde seu início, é fundamental. 

 

 2.5.2. Incentivos fiscais e financiamentos subsidi ados 

 

Segundo Malisius et al (2000), o grande impulso, para que realmente o 

uso dos pellets de madeira fosse disseminado, foi dado pelos subsídios fiscais, 

tanto para a compra dos equipamentos para a queima, quanto sobre o preço 

de venda do produto. 

 

Esta forma de incentivo às pessoas e às empresas apresentou-se como 

o mais relevante para consolidar o mercado de pellets na Europa, nos Estados 

Unidos e no Canadá. No Brasil, depara-se com a inércia e a lenta ação das 
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autoridades para colaborar com o processo de aceitação e efetivo uso desta 

alternativa energética. 

 

2.5.2.1. No exterior 

 

Suécia e União Europeia - Pequeno histórico sobre algumas medidas fiscais 
adotadas  
 

Em 1990, juntamente com a reforma tributária do imposto sobre a renda, 

o Value added tax (VAT), equivalente ao ICMS no Brasil que é cobrado pelos 

Estados da federação, passou a incidir sobre o consumo de energia. No ano 

seguinte, foi introduzido o imposto sobre emissões de dióxido de carbono, 

enquanto os impostos sobre o consumo de energia foram reduzidos em 50%. 

Neste mesmo ano, um imposto sobre a quantidade de enxofre liberado na 

atmosfera, foi introduzido, também, advindo da queima do carvão e da turfa, e 

sobre o teor de enxofre existente no petróleo. Foi introduzida uma taxação 

sobre os NOx em 1992, liberados em certas caldeiras e turbinas. 

 

Como estímulo, o imposto geral sobre a energia sobre combustíveis e 

eletricidade foi abolido para todo o setor industrial, e o imposto sobre o dióxido 

de carbono foi reduzido a 1/4 do anterior. Para os demais usuários, o imposto 

sobre a energia manteve-se no mesmo nível e o imposto sobre o dióxido de 

carbono foi majorado em, aproximadamente, 28% (MALISIUS et al, 2000). 

 

Para seguir as recomendações da EU Mineral Oil, foram majorados 

alguns impostos sobre combustíveis, além da criação, no início de 1996, de um 

imposto sobre as toneladas de CO2 emitidas, e de outro sobre a eletricidade 

por MWh, para ajudar a reduzir a taxa de financiamento da Suécia para a sua 

adesão à União Europeia. Em setembro do ano seguinte, houve um novo 

aumento de impostos (em torno de 11%) sobre os combustíveis fósseis. 

 

Percebem-se claramente as diretrizes da Comissão Europeia naquele 

momento, pois em 27/10/2003, por meio do European Union’s Council of 

Ministers adotou-se a Diretriz 2003/96/EC, que reestruturou o quadro tributário 
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da comunidade para os produtos energéticos, incluindo o carvão, o gás natural 

e a energia elétrica, onde se ampliou a abrangência do sistema de taxa mínima 

desses produtos, antes limitada a óleos minerais. Destacam-se as seguintes 

diretrizes: 

 

• reduzir as distorções que existem atualmente na concorrência entre os 

Estados-membros, resultantes de alíquotas divergentes dos impostos 

sobre os produtos energéticos; 

• reduzir as distorções na livre competição entre os óleos minerais e os 

outros produtos energéticos, os quais não tenham sido objeto de 

legislação fiscal específica da União Europeia até aquele momento; 

• aumentar os incentivos fiscais para a utilização da energia de forma 

mais eficiente, reduzindo a dependência da energia importada e as 

emissões de dióxido de carbono; e 

• permitir que os Estados-membros possam oferecer incentivos fiscais às 

empresas, em troca de compromissos específicos de redução de 

emissões. 

 

Mais recentemente, em 13/04/2011, a Comissão Europeia apresentou 

uma nova proposta para reformular as regras ultrapassadas sobre a tributação 

dos produtos energéticos dentro da União Europeia, visando reestruturar a 

forma como esses combustíveis são taxados e tentando eliminar as 

disparidades ainda observadas, levando-se em conta tanto as emissões de 

CO2, quanto ao consumo energético, e penalizar os mais poluentes. A ideia era 

dividir em duas partes os impostos vigentes sobre a energia para que, quando 

considerados em conjunto, determinassem a taxação total. A Comissão 

Europeia pretende seguir promovendo a eficiência energética e o consumo de 

combustíveis mais ecológicos, sempre vigilante para evitar possíveis 

deformidades entre Estados-membros que concorram entre si (UOL 

NOTÍCIAS). 

 

Dentro desse escopo, a Suécia foi adotando uma estratégia de 

crecimento gradativo dos subsídios para certos investimentos relacionados 

com a geração e cogeração de energia, tipo eólica, hídrica e à base de 
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biomassa, produzida por pequenos fabricantes de eletricidade. Foi incentivada 

pela redução de impostos, também, a conversão dos sistemas de calefação de 

ambientes e de aquecimento de água nas residências e condomínios.,  

 

2.5.2.2. No Brasil 

 

No Brasil, há uma dificuldade de cunho político para a criação de 

isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, tributo indireto que incide sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias. Tal constatação decorre do 

fato de que a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 24/1975 

estabelecem que as isenções e os benefícios fiscais relativos a este imposto, 

para terem validade, dependem de aprovação unânime no âmbito do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), mediante convênio assinado por 

todos os Estados da Federação. 

 
Embora referida unanimidade represente uma trava à implementação de 

políticas de desenvolvimento regional, que não mais condizem com a realidade 

político-econômica dos Estados brasileiros, uma vez que foi criada dentro de 

uma conjuntura de ditadura militar quando o CONFAZ era controlado pela 

União, independentemente da vontade dos Estados, enquanto não se 

implementar a tão aguardada reforma tributária, a mesma é uma condição 

posta. 

 
Dessa forma, por mais que um determinado Estado pretenda 

estabelecer uma política independente de incentivo à geração e ao consumo 

de energias limpas e renováveis, fatalmente esbarrará no impasse acima, 

sendo que, se optar por seguir com a criação da respectiva legislação, 

independentemente de aprovação do CONFAZ, ficará sujeito a 

questionamentos de outros Estados que se sintam prejudicados, além de expor 

seus jurisdicionados ao risco de glosas de créditos. 

 

Um paliativo às dificuldades para a criação de benefícios e incentivos 

fiscais, encontrado pelos Estados que se mostraram sensíveis à necessidade 
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de impulsionar o consumo desses combustíveis, foi a instituição do diferimento 

no pagamento do ICMS nas saídas de mercadorias com essas características 

para a etapa seguinte de circulação. 

 
Com efeito, por meio da regra de diferimento, cuja implementação não 

está sujeita às restrições anteriormente referidas, impostas à criação de 

benefícios e incentivos fiscais, o ICMS incidente na saída interna efetuada 

pelos produtores de combustíveis do gênero, fica diferido para o momento em 

que ocorrer a saída do produto resultante do processo produtivo industrial no 

qual estes insumos foram aplicados, quando destinados a emprego em 

processo industrial. 

 
Exemplo desta sistemática é encontrado, também, em operações com 

diversos insumos utilizados na fabricação de outros produtos, como é o caso 

das “garrafas PET” e do produto resultante de sua moagem ou trituração. 

Encontra-se a seguir o que diz o regulamento do ICMS do Estado de São 

Paulo, sobre este assunto: 

 
• Artigo 394-A - O lançamento do imposto incidente nas sucessivas 

saídas de garrafas PET usadas e do produto resultante de sua 

moagem ou trituração fica diferido para o momento em que ocorrer:  

   I - sua saída para outro Estado;  

  II - sua saída para o exterior;  

 III - a saída do produto resultante de sua industrialização. 

 
Tem-se, também, na legislação paulista, o Decreto nº 57042/2011, que 

acrescentou o item 6 ao §3º-A do Art. 29 das disposições transitórias do 

Regulamento do ICMS, que isenta totalmente este tributo na aquisição de bens 

de capital, destinados à produção de energia elétrica, a partir de biomassa 

resultante da industrialização e de resíduos de cana-de-açúcar. 

 
Sendo assim, os produtores que adquirirem tais equipamentos terão 

direito integral do imposto decorrente das compras internas de máquinas e 

equipamentos para unidades de geração. Essa alteração elimina o 
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fracionamento do crédito do imposto em parcelas mensais e concentra sua 

apropriação em uma única etapa (FAPESP). 

 
Outros exemplos de diferimentos semelhantes são encontrados, 

também, nas legislações de outras unidades da Federação, das quais se 

destacam: 

 
• Paraná – Item 44 do Art. 107 do Regulamento do ICMS, aprovado 

pelo Decreto nº 6080/2012; 

• Santa Catarina – Art. 3º, inciso IX, do anexo 3, do Regulamento 

do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2870/2001; 

• Rio Grande do Sul – Item LII, do apêndice II, Art. 3º, do 

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37699/2007. 

 
Para melhor ilustrar a sistemática de diferimento, transcreveu-se a seguir 

um trecho da resposta à Consulta nº 008/10, da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Santa Catarina, em que esta se pronunciou positivamente à 

aplicação de tal regra em relação à utilização de pellets em processos 

industriais: 

 
“(...) Em assim sendo, e considerando que a legislação em foco não traz 

expressamente a palavra pellets, tem-se que a solução somente será encontrada através da 

integração analógica da legislação, subsidiada pelos métodos de interpretação teleológico e 

sistêmico. Nesse labor, traço as seguintes premissas: 

 
• Trata-se, o caso, de modalidade de substituição tributária para trás, onde a 

administração tributária posterga o recolhimento do imposto para a etapa 

seguinte da circulação, em razão de os produtos citados serem utilizados na 

próxima fase de produção ou circulação; 

• O produto pellets deriva de um processo industrial simples, conforme 

demonstrado na exordial, a serragem e o pó-de-madeira são compactados 

mecanicamente em formato cilíndrico, tomando a forma granulada pequena; o 

que é corroborado pelo fato de os pellets serem classificados na mesma 

posição da serragem e do pó-de-madeira na NCM; 

• Os pellets têm a mesma aplicação das matérias-primas de que são compostos, 

ou seja, destinam-se à queima como combustível ou à forração de pisos (V. g. 

cama de aviário). Entretanto, também, poderão ser comercializados em 
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embalagem de apresentação de 1 ou 2 quilogramas para serem utilizados 

como coletor de dejetos de animais domésticos em substituição à areia; 

• O diferimento previsto no RICMS/SC, Anexo 3, art. 3º, IX, tem por finalidade 

concentrar a tributação na operação subsequente, e isso se dá no interesse da 

administração  tributária. Ou seja, o imposto relativo às operações com pó-de-

serra, maravalha, cavaco, refilo ou destopo, resultantes de serragem ou 

beneficiamento de madeira, inclusive quando destinados a emprego como 

combustível em processo industrial, subsumir-se-á na operação de saída do 

produto resultante do processo produtivo industrial ou agroindustrial no qual 

esses insumos foram aplicados. 

 

Fulcrado nas premissas acima, tem-se que é juridicamente viável uma interpretação 

extensiva da norma jurídica que emana do RICMS/SC, Anexo 3, art. 3º, IX, incluindo no 

diferimento nela prevista os pellets quando destinados a estabelecimentos comerciais 

ou industriais para serem aplicados no processo produtivo industrial ou agroindustrial. 

 

Ademais, nessa interpretação extensiva mostram-se totalmente preservados os 

interesses da administração tributária. 

 

Entretanto, convém advertir que, na hipótese de a comercialização dos pellets se dar 

em embalagem de apresentação como “cama de gato” a ser usada em substituição à 

areia coletora de dejetos, e se destinar ao comércio varejista, não se aplicará o 

diferimento previsto no RICMS/SC, Anexo 3, art. 3º, IX. 

 

Isto posto, responda-se à consulente que as operações com pellets efetivadas nos 

termos que dispõe o RICMS/SC, Anexo 3, art. 3º, IX, também se submetem ao 

diferimento nele previsto. 

 

É o parecer que submeto à elevada apreciação da Comissão Permanente de Assuntos 

Tributários. 

 

Gerência de Tributação, em Florianópolis, 26 de fevereiro de 2010. 

 

Lintney Nazareno da Veiga 

AFRE – Mat. 191402.2 

 

De acordo. Responda-se à consulta nos termos do parecer acima, aprovado pela 

COPAT na sessão do dia 26 de fevereiro de 2010.” 
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Todas estas medidas representam estímulo a investimentos nos setores 

que exploram combustíveis limpos e renováveis e que podem servir como 

fundamento, para que, aqueles que ainda não o fizeram, busquem a edição de 

medidas semelhantes, amparados no princípio da isonomia tributária. Alguns 

desses setores, todavia, ressentem-se de ter uma entidade representativa que 

possa estimular tal edição, como é o caso daquele que explora o consumo de 

produtos energéticos a partir da base florestal (FAPESP). 

 

 2.5.3. Distribuição 

 

Por ser uma biomassa, mesmo com certo grau de industrialização, os 

pellets de madeira seguem com baixo valor agregado. Desta maneira, os 

custos logísticos, de uma forma geral, se tornaram bastante relevantes na 

formação do preço final para os consumidores. Como mostram as Figuras 23 e 

25, o abastecimento para pequenos consumidores é feito, também, em sacos, 

geralmente entre 15 e 25 kg ou em big-bags (BNDES, 2011). As entregas a 

granel (Figura 24) necessitam de sistemas ou equipamentos de carga e 

descarga dos pellets. 

 

 
Figuras 23, 24 e 25: Pellets de madeira ensacados, a granel e em big bags 

Fonte: PURE POWER 
 

O cálculo do frete justo é complexo e apresenta, normalmente, valor 

decrescente, por tonelada e por quilômetro rodado, com o aumento da 

distância, mas segue dependendo de uma série extensa de variáveis, como o 

tipo da carga (comum ou especial), tipo do caminhão (de leve a bitrem), 

condições da estrada na rota (estrada asfaltada ou de terra, parcial ou 
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totalmente), se há pedágios, tempo de carga e descarga, se há frete-retorno a 

ser considerado, entre outras (NTC, 2001). 

 

Outro tópico relevante é que o frete peso é geralmente calculado pelo 

maior entre o peso ou metragem cúbica da mercadoria, na razão 

convencionada de até 300 kg por metro cúbico (JACOB EXPRESS). No caso 

dos pellets de madeira, a densidade média fica em torno de 650 kg/m3, 

definindo o tratamento por peso para o cálculo dos fretes envolvidos. 

 

Aprofundando-se na base técnica para a formação do preço do frete 

justo, esta considera custos fixos, como reposição do veículo, retirada 

pecuniária esperada pelo caminhoneiro, licenciamento, seguros, entre outros, e 

custos variáveis, onde os mais relevantes são peças e serviços de oficina, 

pneus, combustível, óleo de motor, óleo de câmbio e lavagens (NTC, 2001). 

 

Após sua produção, os pellets de madeira são, geralmente, 

armazenados em silos e podem ser transportados em caminhões graneleiros 

convencionais, ou em caminhões-tanque próprios para essa finalidade, 

chamados blower lorry (Figuras 26 e 27), que direcionam este combustível 

sólido para os silos ou tanques dos consumidores finais, por meio de uma 

mangueira especial. Desse estágio, os pellets podem ser transportados 

automaticamente até a sua combustão (BNDES, 2011).  

 
Figuras 26 e 27: Transporte via blower lorry e descarregamento 

Fonte: NEBTWG, 2012, p. 6 

 

Desde que armazenados em locais secos, os pellets de madeira não se 

degradam com o tempo, característica relevante que influencia diretamente a 
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oferta e demanda neste mercado. Todavia, é importante ressaltar que, dado 

seu baixo teor de umidade, pellets de madeira são um material inflamável e, 

portanto, o seu transporte e a estocagem podem representar riscos quanto a 

explosões e incêndios, mas com reduzida probabilidade. Como exemplo, os 

portos na Europa não podem estocar pellets de madeira quando ocorrem 

temperaturas superiores a 30ºC, o que pode aumentar sensivelmente os custos 

com frete neste continente (BNDES, 2011). 

 

 

2.6. Riscos e barreiras para o crescimento do merca do de pellets 

 

Será utilizado o Modelo das Cinco Forças de Porter como ferramenta 

para melhor demonstrar os riscos e as barreiras para o crescimento e 

consolidação do mercado de pellets energéticos de madeira no Brasil.  

 

Tal modelo foi concebido em 1979 pelo engenheiro e economista norte-

americano, Michael E. Porter,  e destina-se à análise da concorrência entre 

empresas, levando em consideração cinco fatores, também conhecidos como 

forças competitivas, que devem ser estudados para que se possa desenvolver 

uma estratégia empresarial eficiente. 

 

Porter, em 1989, edita o seu livro, A Vantagem Competitiva das Nações, 

onde descreve como uma empresa pode escolher uma estratégia genérica a 

fim de obter e sustentar uma vantagem competitiva. Busca, também, ampliar a 

análise da competitividade, com foco na compreensão dos motivos que 

justificam a capacidade de concorrência das empresas de um determinado 

país, com as de outros países, com maior êxito. Esse contexto de competição 

internacional pode envolver tanto exportações, quanto a produção local em 

outros países (PORTER, 1989). 

 

Maximiano (2006) afirma que a compreensão do conceito das forças 

competitivas de um ramo de negócios é imprescindível para o desenvolvimento 
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da estratégia e a análise do ambiente externo pode ser desenvolvida por meio 

do modelo de cinco forças da competitividade (SERRA et al, 2004). 

 

  

 

Figura 28: As cinco forças competitivas do modelo de Porter  
Fonte: Adaptado de PORTER, 1989, p. 4 

 
 
Barreiras de Entrada (ameaça de novos entrantes) 
 

Devem-se observar, primeiramente, as atividades das empresas 

concorrentes existentes no mercado em questão. Depois, deve-se analisar o 

risco de ingresso de novos participantes, que depende das barreiras existentes 

contra sua entrada, sem esquecer o poder de reação das organizações já 

estabelecidas (SERRA et al, 2004). 

 

No caso dos pellets de madeira, identificaram-se as seguintes barreiras: 

 

Produtos 
Substitutivos ou 
Complementares

Barreiras         
de   

Entrada

Concorrentes 
na Indústria

Rivalidade 
entre empresas 

existentes

Poder 
de        

Barganha 
dos 

Fornecedores

Poder 
de        

Barganha 
dos 

Compradores
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• por ser um combustível recentemente implantado no Brasil, o 

pequeno conhecimento das suas atribuições ainda gera dificuldades 

e demora para a sua aceitação; 

• os potenciais consumidores têm que comprar ou adaptar suas 

caldeiras para poderem consumir os pellets, o que envolve 

investimentos adicionais, mesmo não sendo expressivos; 

• a falta de políticas públicas de incentivo ao uso de resíduos florestais 

e industriais para a geração de energia; 

• a produção no Brasil de caldeiras específicas para o consumo de 

pellets é ainda relativamente pequena, obrigando a importação 

desses equipamentos; 

• apresentam-se dificuldades de penetração no mercado internacional 

pela baixa produção industrial do Brasil, e pela falta de qualificação 

normatizada e certificação dos pellets;  

• a taxa de câmbio vem deixando o Brasil sem chances de competir no 

mercado internacional. Não se espera, no curto e médio prazos, 

qualquer desvalorização significativa do Real; 

• a dificuldade de acesso aos canais de distribuição diminui as 

oportunidades de novas empresas ganharem espaço nesse 

mercado. 

 

Vê-se, no desconhecimento dos pellets de madeira como um 

combustível no Brasil, a grande barreira de entrada que seguirá, por mais 

algum tempo, além de retardar o desenvolvimento dessa atividade, bem como 

sua utilização em maior escala. 

 

Produtos substitutivos e complementares (ameaça) 

 

Os produtos substitutivos e complementares representam aqueles que 

não são exatamente os mesmos, quando comparados aos pellets de madeira, 

mas atendem à mesma necessidade. Não competem com a mesma 

intensidade que os concorrentes primários (mesmos produtos e mercados), 

mas ainda são relevantes. Há produtos substitutivos que mostram uma 
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melhoria na relação custo/benefício, e quando os custos de substituição para o 

cliente são mínimos, devem ser observados com atenção especial, pois se 

mostram como uma real ameaça (AAKER, 2007). 

 

Fechando-se o espectro para pequenos e médios consumidores, 

observaram-se os seguintes produtos substitutivos: 

 

• Gás Natural 

• Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

• Energia Elétrica 

• Óleo BPF-A1 

• Resistência dessas energias concorrentes que deverão praticar 

preços mais baixos e condições de pagamento mais atrativas, 

buscando deixar os pellets menos competitivos. 

 

Qualquer nova opção energética acaba tirando mercado das fontes 

existentes e ocupando parte do crescimento do consumo de energia como um 

todo. Assim, não se acredita que esta concorrência seja uma expressiva 

ameaça à consolidação da utilização dos pellets de madeira. 

 

Poder de barganha dos compradores 

 
Esta força competitiva pode ser traduzida como a capacidade de 

barganha dos clientes para com as empresas fornecedoras de pellets de 

madeira, e está fortemente ligada ao poder de decisão dos compradores sobre 

os atributos do produto, principalmente quanto ao seu preço e qualidade.  

 

Os compradores podem negociar sobre os seguintes pontos: 

 

• comparar com a facilidade de instalação e de recepção de algumas 

energias concorrentes; 

• argumentar quanto ao preço equivalente das opções energéticas; 

• negociar condições de pagamento mais favoráveis; 

• as margens de lucro do setor são estreitas; 
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• manter-se utilizando a energia já empregada, e dando pouco 

interesse às vantagens competitivas dos pellets.  

 

Acredita-se que a troca do combustível terá que ser acompanhada de 

um incentivo financeiro, para motivar o estudo e a aprovação da adoção dos 

pellets. Como este combustível vem se mostrando competitivo em termos de 

preço, descontos por parte dos produtores, são possíveis, e serão mais 

frequentes até que haja uma massa mínima de consumidores, que possam 

reverberar a sua possível satisfação com a troca promovida. Não se vê esta 

força como um obstáculo tão significativo. 

 

Poder de barganha dos fornecedores 

 
Quando existem poucas fontes para a obtenção de matéria-prima, para 

ser transformada dentro de um processo industrial, surge uma força de 

negociação por parte dos fornecedores, que pode ser mais intensa caso seja 

esta matéria-prima, advinda de uma atividade extrativista, considerada como 

uma fonte finita. 

 

No caso dos pellets de madeira, identificaram-se os seguintes aspectos: 

 

• a disputa pela mesma matéria-prima pelos compradores que têm 

outras destinações para os resíduos da indústria madeireira; 

• como existe uma gama significativa de diferentes resíduos, os 

fornecedores acabam se aproveitando deste fato, quando há 

liberação de lotes dentro de um pedido contratado com entrega 

futura;  

• como a qualidade da matéria-prima é muito variável e, dependendo 

da necessidade do comprador, este terá custos extras para adequar 

tal insumo; 

• relações comerciais com novos fornecedores têm que ser avaliadas e 

acompanhadas de perto;  

• a umidade é fator de muita relevância no momento do apressamento 

da matéria-prima, mas ainda há dificuldade na sua mensuração. 
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Esta força pode se tornar fundamental, caso a utilização de resíduos 

florestais e da indústria da madeira comecem a ser destinados para vários fins 

e fazendo a disputa por este insumo mais intensa. Se o cenário apresentado 

ocorrer, será inevitável a formação de florestas próprias, destinadas à produção 

dos pellets. No momento atual, não se sente uma preocupação relevante para 

a obtenção de resíduos. 

 

Rivalidade interna da indústria (entre concorrentes) 

 
Serra et al (2004) afirmam que a disputa entre concorrentes pode ser 

considerada a mais representativa das cinco forças. Então, deve-se considerar 

e avaliar a atividade e a agressividade dos concorrentes diretos, que vendem o 

mesmo produto e no mesmo mercado.  

 

A seguir, são apresentados os pontos mais relevantes desta força 

competitiva: 

 

• concorrentes que, por limitações de custo de logística, acabam se 

tornando competitivos devido à carga tributária distinta entre Estados; 

• a quase inexistente concorrência ainda na venda dos pellets no 

mercado nacional traz uma incerteza ao comprador em relação ao 

risco de desabastecimento; 

• por falta de normas e padrões de qualidade, as empresas concorrem 

pela mesma venda, mas com produtos com características diferentes 

e com pouca chance de serem identificadas rapidamente pelo 

comprador;  

• a qualidade da matéria-prima é muito variável e, dependendo da 

necessidade do comprador, este terá custos extras para adequar tal 

insumo; 

• como há várias biomassas que podem ser pelletizadas, a 

equivalência justa dos preços de venda fica ainda de difícil 

determinação, pela necessária mensuração do poder calorífico das 

matérias-primas envolvidas. 
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Vê-se que a dificuldade de avaliação dos pellets, devido à origem das 

matérias-primas, ao processo de fabricação, à carga tributária incidente, à falta 

de normatização específica, ao teor de umidade e de finos, aos equipamentos 

de queima etc., faz com que a concorrência, mesmo que pouco expressiva nos 

dias de hoje, seja o grande obstáculo potencial desta nova fonte de energia. 

Tal assertiva está embasada na possibilidade de se ter pellets de baixa 

qualidade e, possivelmente, a preços mais baratos, que podem trazer uma 

imagem negativa a uma opção energética limpa e renovável. 

 

Caso se tenha uma concorrência dentro das normas e do tratamento 

fiscal que possam equiparar propostas dos competidores para uma mesma 

venda, e uma análise periódica promovida pelo comprador do produto 

entregue, junto a laboratórios credenciados pela ANP ou por uma entidade 

representativa deste segmento de mercado, vê-se com melhores olhos a 

oportunidade de ocorrer em um prazo menor a consolidação dos pellets de 

madeira como uma opção energética confiável. 
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3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A metodologia desenvolvida para cumprir os objetivos deste trabalho foi, 

primeiramente, buscar o intervalo de preços de indiferença financeira, para 

cada combustível alternativo escolhido arbitrariamente versus os pellets de 

madeira.  

 

Como o foco deste estudo está na substituição do óleo BPF-A1 por 

pellets, procurou-se um usuário frequente de óleo BPF-A1, consumindo há pelo 

menos cinco anos este combustível, a fim de se analisar o preço de compra ao 

longo desse período que é aplicado a um médio consumidor do interior do 

Estado de São Paulo. A série histórica é necessária para se verificar, 

primeiramente, o comportamento do preço em relação às variações 

inflacionárias medidas pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

  

O preço do óleo BPF-A1 escolhido para esta análise está livre do ICMS 

incidente para se evitar qualquer risco de distorção dos resultados que possa 

ser originado da aplicação de diferentes impostos com diferentes alíquotas, 

dependendo do combustível em questão. 

 

Com o menor preço de venda dos pellets de madeira, dentro do intervalo 

de indiferença financeira, somado às principais premissas para a elaboração do 

estudo de viabilidade econômico-financeira, é utilizado o método do fluxo de 

caixa livre descontado para a obtenção do Valor Presente Líquido (NPV), além 

de mais dois métodos-chave (Payback e Taxa Interna de Retorno - IRR). 

 

Houve um cuidado expressivo no tratamento das variáveis, onde se 

elaborou, também, um estudo de sensibilidade com as cinco mais 

significativas. 

 

Finalizando, apresentou-se uma nuvem de cenários, para Payback, NPV 

e IRR, modificando-se as duas variáveis mais sensíveis do modelo financeiro. 
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3.1. Obtenção do intervalo de preços de indiferença  financeira 

 

Admitir-se-á que as compras mensais médias desse consumidor 

hipotético estão em linha com a necessidade de um médio consumidor em 

geral. O preço do óleo BPF-A1 de comparação será o de valor médio do mês 

de dezembro desse mesmo ano.  

 

Mesmo sendo o objetivo deste trabalho a comparação de preços, entre o 

dos pellets de madeira e o do óleo BPF-A1, apresenta-se, também, uma 

comparação em relação ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ao Gás Natural 

(GN), à energia elétrica, à lenha, ao cavaco e ao briquete, apesar dos preços 

de referência e de algumas características não terem recebido tratamento mais 

profundo na sua obtenção. Consequentemente, poderão surgir pequenas 

distorções nos resultados obtidos, onde se acredita não serem relevantes, 

dentro de uma abordagem mais superficial. 

 

Assim, serão obtidos os preços equivalentes para a venda dos pellets, 

os quais serão chamados de preços de indiferença financeira. A partir deste 

nível, pressupõe-se que o consumidor opte pelo combustível limpo e renovável. 

 

As informações foram obtidas junto aos sítios eletrônicos especializados, 

consumidores e empresas do mercado de geração de energia, que fornecem 

para pequenos e médios clientes, buscando-se sempre os valores médios 

praticados em dezembro de 2012. 

 

Para se obter o intervalo de indiferença financeira para cada um dos 

combustíveis mencionados, serão utilizados dois cenários: um conservador, 

onde serão empregados parâmetros comparativos que beneficiem as energias 

concorrentes aos pellets, e outro, chamado de intermediário, onde se utilizará 

parâmetros médios para essas fontes de energia. 

 

Será levado para o estudo de viabilidade financeira o menor valor dentro 

do intervalo de preços para os pellets, quando comparados ao óleo BPF-A1, 
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lembrando-se que o custo do frete está dentro deste preço por tonelada de 

pellets de madeira. 

 

 

3.2. Estudo de viabilidade financeira 

 

Na Tabela 11, são apresentadas as premissas para a realização da 

análise de viabilidade financeira. O custo total da instalação foi estimado em 

R$7.946.604 milhões, incluindo-se custos de montagem e da edificação, além 

de se considerar R$250.000 (aproximadamente 3%) para possíveis 

contingências. Foi considerada uma necessidade inicial de capital de giro de 

R$1,5 milhão para financiar o ciclo de conversão de caixa do negócio, 

totalizando um investimento de R$9.446.604, suportado integramente pelos 

proprietários da empresa hipotética. 

 

Arbitrando-se o fluxo financeiro mais conservador, esses custos foram 

alocados no ano zero. Os equipamentos, sua montagem e instalação foram 

estimados em reais, e o custo da edificação correspondente foi orçado pela 

PelletBraz. O conjunto de pelletizadoras (duas unidades) foi cotado em euros, 

junto à indústria alemã Amandus Kahl GmgH & Co., que foram convertidos 

para reais pela taxa de câmbio de R$2,7270 / euro, correspondente à cotação 

média do mês de dezembro de 2012 (Gráfico 11). 

 

O custo usado para a biomassa foi de R$28,00/m3, posto-fábrica, ou 

seja, o valor inclui transporte entre o local da disponibilidade da matéria-prima e 

a unidade produtora de pellets, que foi praticado em dezembro de 2012, na 

região de Porto Feliz-SP. Devido ao peso relevante do custo da matéria-prima 

no custo total dos pellets, esta variável foi uma das identificadas para a análise 

de sensibilidade. 

 

Foi considerado que a planta produtora de pellets consome eletricidade 

em alta tensão, classificada no grupo tarifário correspondente, com custo de 

R$0,17/kWh, líquido de impostos (BORIN, Geraldo V., 2013 - PelletBraz). O 
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consumo de eletricidade, na média, segundo a EUBIA (2002) é 115 kWh por 

tonelada produzida (mínimo de 80 kWh/t e máximo de 150 kWh/t). Por 

conservadorismo, será empregado o valor de 150 kWh/t. 

 

A necessidade de energia térmica para alimentar o secador é atendida 

com a queima do rejeito da peneira, no início do processo de industrialização 

(2-5%), e da própria biomassa que é empregada como insumo na produção de 

pellets (8-10%). Foi arbitrado o consumo de 3,5% de rejeito (0,1036 m3/t), e o 

saldo de 96,5% entrando no processo, acrescidos de 9,0% da biomassa 

ensilada após a operação na moega (0,4710 m3/t), determinando a 

necessidade de 5,3365 m3 de matéria-prima (Apêndice G), para cada tonelada 

produzida de pellets, incluindo-se os acréscimos mencionados. Utilizou-se a 

produção nominal de 36 mil toneladas de pellets por ano, em 6 mil horas 

trabalhadas, ou seja, operando 25 dias por mês por 20 horas por dia. Assim, a 

biomassa necessária anualmente é de aproximadamente 192 mil m3 por ano, 

caso a empresa hipotética trabalhasse continuamente na capacidade nominal 

do projeto. Em termos médios, a empresa trabalhará nos próximos dez anos 

com 82,5% de sua capacidade nominal (Apêndice A), demandando, então, 

apenas 159 mil m3 por ano.  

 

Thek e Obernberger (2010) fizeram um estudo de sensibilidade, 

relacionando o custo de produção por tonelada de pellets com o número de 

horas de funcionamento por ano, de uma planta industrial austríaca. Os 

resultados apontaram para um custo de €136,60/t, quando a operação for 

contínua (sete dias por semana e 24 horas por dia), chegando a 91,3% de 

aproveitamento (em torno de 8 mil horas por ano). Esta condição representa a 

forma mais econômica de operação. 

 

Caso se opere esta indústria apenas cinco dias por semana e adotando-

se algum tipo de parada diária (em torno de 5.800 horas por ano), o custo de 

produção crescerá 4,4%, chegando a €142,60/t. Tem-se que analisar esta 

pesquisa levando-se em conta que foi feita na Áustria, onde o acesso à 

matéria-prima é mais restrito e, assim, os valores nominais mais altos passam 
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a fazer sentido. O que se deve considerar é o impacto da variação do custo de 

produção no retorno do projeto objeto de uma análise financeira. 

 

Consequentemente, as condições adotadas neste trabalho podem ser 

ainda mais favoráveis à substituição do óleo BPF-A1 por pellets, caso se opere 

a indústria hipotética de forma mais intensiva. 

 

Foi considerado que os pellets são transportados diretamente para os 

clientes finais (100%), e que o valor de comercialização é integralmente de 

vendas a granel, pelo menor preço obtido do intervalo de preços de indiferença 

financeira, obtido na análise comparativa com o óleo BPF-A1. Arbitrou-se o 

preço de venda de R$490,00 por tonelada entregue de pellets, que é o primeiro 

valor múltiplo de R$10,00 abaixo do preço de indiferença (R$544,07/t) menos o 

frete médio líquido de impostos diretos (R$50,50/t). 

 

A análise foi feita assumindo-se que o investimento não é financiado por 

dívida, ou seja, o investidor aporta integralmente o capital necessário.  

Considerou-se no Ano 10 o valor residual dos equipamentos em 20% do valor 

de aquisição, após a sua vida útil econômica, estimada em dez anos, em 50% 

do valor das edificações, por estarem na metade do seu período de 

depreciação, e em 100% do valor nominal de aquisição do terreno (R$ 400 mil), 

totalizando o valor de R$2.335.321. 

 

Arbitrou-se que todas as vendas mensais têm prazo médio ponderado 

de recebimento de 30 dias, gerando um custo financeiro sobre vendas de 

1,5908% a.m., obtido a partir de uma SELIC de 7,25% a.a. mais um spread 

financeiro bruto de 1,0% a.m., considerado conservador para dezembro de 

2012. No modelo financeiro, não foi considerada inadimplência alguma sobre 

as vendas de cada ano.  

 

Tendo-se todas estas variáveis analisadas individualmente, o objetivo 

será realizar uma análise conjunta, a fim de verificar as variáveis que possam 

alterar tais custos e aquelas que sejam mais sensíveis às mudanças de cenário 

econômico. 
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Com a ajuda de planilhas eletrônicas, será feita a projeção dos 

resultados futuros, com ênfase no Free cash flow (FCF) gerado nos próximos 

dez anos, sem a consideração da perpetuidade no fluxo financeiro, dentro das 

boas práticas das finanças corporativas. 

 

Após se agrupar todas as informações mencionadas, serão aplicados os 

seguintes métodos-chave: Payback, Valor Presente Líquido (NPV) e Taxa 

Interna de Retorno (IRR), além de um estudo de sensibilidade das principais 

variáveis envolvidas. 

 

Pretende-se utilizar, para o resultado final desta dissertação, uma nuvem 

de cenários, representada por uma região de uma tabela de análise financeira, 

onde se buscará identificar as condições de se ter sucesso ou frustração, em 

relação ao investimento em uma planta hipotética de pellets, considerando-se 

apenas o seu retorno financeiro. 

 

Na Tabela 11, buscou-se informar a maioria dos valores utilizados no 

modelo financeiro, bem como as fontes dessas informações, com o intuito 

maior de nortear os leitores deste trabalho. 

 

As demais informações estão disponíveis no Capítulo 7, em forma de 

apêndices, bem como o tratamento matemático dos dados do projeto 

financeiro. 
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Tabela 11: Principais premissas para o estudo de viabilidade financeira 
(continua) 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Tópico Descrição Valor
Unidade de 

medida
Fonte da informação

Pátio de recepção da matéria-prima Bloquetes de concreto (3.000 m2) R$180.000 Real PelletBraz

Escritório, vestiários, refeitório e 
portaria

Escritório (150m2), vestiários (50m2) e refeitório 

(100m2)
R$330.000 Real PelletBraz

Cobertura do sistema de secagem
Pré-moldados de concreto e teto com telhas de 

fibro-cimento (300m2)
R$150.000 Real PelletBraz

Guarita, alambrado e cabine de força
Alvenaria em blocos de concreto e teto com 

telhas de fibro-cimento
R$150.000 Real PelletBraz

Construção da superestrutura 
(pelletizadoras e estocagem)

Pré-moldados de concreto, fechamento com 
alvenaria em blocos de concreto e teto com 

telhas de fibro-cimento (1.200m2)
R$960.000 Real PelletBraz

Construção das bases de fixação dos 
silos (matéria-prima e pellets) Concreto armado usinado (m3) e arranques R$100.000 Real PelletBraz

Construção das bases para outros 
equipamentos Concreto armado usinado (m3) e arranques R$70.000 Real PelletBraz

Movimentação da matéria-prima Pá carregadeira (Modelo 924G) R$350.000 Real Caterpillar 

Classificação  e separação da 
matéria-prima

Moega de recepção - duplo helicoide (40m3) e 
peneira rotativa (1,2m x 6,0m)

R$141.409 Real Schiffl Industrial

Secagem Secador rotativo (3,5m x 14,0m) e fornalha R$842.650 Real Schiffl Industrial

Sistema de exaustão Ventilador centrífugo e conjunto ciclone R$190.156 Real Schiffl Industrial

Painéis Elétricos e cabeamento
Painéis Elétricos, circuitos eletrônicos, 

cabeamento, softwares e instalação
R$700.000 Real PelletBraz

Moagem moinho de martelos e complementos R$88.950 Real
ELC - Equipamentos 

Industriais Ltda.

Pelletização
Pelletizadora-flat die 39/1000  (2 unidades), 

equipamentos e assessórios €521.138 Euro Amandus Kahl GmbH & Co.

Armazenagem
Silo de matéria-prima, silo de produto acabado 

(pellets) e correia transportadora
R$218.912 Real

Processil Equipamentos 
Agroindustriais Ltda.

Resfriamento e transporte para 
armazenagem

Resfriador e elevador de caneca R$255.000 Real PelletBraz

Fretes, seguros e montagem dos 
equipamentos

Montadores especializados R$196.300 Real
Fornecedores de 

equipamentos

Equipamentos Complementares
Esteiras, peneira vibratória, resfriador, 

transportadores helicoidais, pneumáticos, grupo 
gerador e outros

R$542.084 Real Schiffl Industrial e outros

Veículos
Carro funcional (2 unidades) e caminhão (2 

unidades)
R$260.000 Real GM - Chevrolet

Taxas Cetesb, Bombeiro, Prefeitura, 
outros e treinamentos

Taxas envolvidas para o estabelecimento de 
uma indústria e treinamentos para os 

colaboradores
R$110.000 Real

Cetesb, Prefeitura, Corpo de 
bombeiros, e fornecedores 

de equipamentos

Móveis, computadores, utencílios e 
telefonia

Estrutura para funcionamento do escritório e 
parte da área operacional

R$40.000 Real PelletBraz

Terreno Área da indústria (30.000m2) R$400.000 Real PelletBraz

Outros
Arbitrou-se em 3% do custo total de 

implantação da indústria de pellets para 
imprevistos

R$250.000 Real Premissa do autor

Salários e pro-labores R$250.800 R$/ano
Descrição dos cargos e 
salários no Apêndice F

Impostos e benefícios R$259.006 R$/ano Guia Trabalhista

Salários e pro-labores R$447.600 R$/ano
Descrição dos cargos e 
salários no Apêndice F

Impostos e benefícios R$466.395 R$/ano Guia Trabalhista

Energia elétrica Hora sazonal da classe azul R$0,17 R$/kWh
CPFL (preço pago em 

dezembro de 2012)

Consumo de energia elétrica Consumo por tonelada produzida 200 kWh/t BNDES, 2011

Matéria-prima Resíduos de insdustrias madereiras R$28,00 R$/m3
Preço médio praticado na 
região de Porto Feliz-SP, 
posto fábrica (PelletBraz)

Rota média até os clientes Estradas asfaltadas 200 km
Raio econômico máximo de 

400km

Frete Médio (Ida e retorno) Caminhão Pesado R$62,60 R$/rota Guia do Transportador

Frete Médio (Ida e retorno) Bitrem R$48,70 R$/rota Guia do Transportador

Frete Médio  líquido de impostos 
diretos

Valor bruto do frete médio (R$ 55,65) menos 
PIS e COFINS.

R$50,50 R$/rota Premissa do autor
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Tabela 11: Principais premissas para o estudo de viabilidade financeira 
(conclusão) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2.1. Principais variáveis  

 

3.2.1.1. Custo da matéria-prima 

 

Segundo a PelletBraz, ainda é prática no mercado a entrega de resíduos 

de madeira na porta do consumidor, com custo em torno de R$28,00/m3 como 

preço da matéria-prima (resíduos de pinus e eucalipto), para o mês de 

dezembro de 2012. Informaram, também, que ocorreram pequenas variações 

ao longo desse ano, mostrando condições favoráveis e de baixo risco na 

aquisição dos resíduos, devido à existência de várias serrarias e de uma 

grande indústria moveleira, dentro de um raio econômico de 150 km da planta 

de produção de pellets. 

Categoria Tópico Descrição Valor
Unidade de 

medida
Fonte da informação

IRPJ Imposto de renda pessoa jurídica (Federal) 25% % Legislação vigente

CSLL
Contribuição social sobre o lucro líquido 

(Federal)
9% % Legislação vigente

ICMS
Imposto sobre operação de circulação de 

mercadorias e serviços (Estadual)
18% % Legislação vigente

PIS Programa de integração social (Federal) 1,65% % Legislação vigente

Cofins Contribuição para fim social (Federal) 7,60% % Legislação vigente

Densidade média da matéria-prima Inclui a umidade da matéria-prima 350 kg/m3 PelletBraz

Relação Volume/Massa para a 
matéria-prima

Cálculo da necessidade de matéria-prima 
úmida

2,8571 m3/t PelletBraz

Umidade média da matéria-prima
Fator importante para o cáculo da necessidade 

de matéria-prima
50% % PelletBraz

Produção nominal média Capacidade nominal da pelletizadora 3 t/h Amandus Kahl GmbH & Co.

Período de operação
Horas trabalhadas durante o ano (25 dias úteis 

por mês, operando-se 20 horas por dia)
6.000 h/ano PelletBraz

Capacidade nominal da fábrica Produção anual 36.000 t/ano Fabricante alemão

Taxa de desconto do FCF A taxa é em termos reais 7,00% % a.a. RC Consultores

Taxa de câmbio média Apurada durane o mês de dezembro de 2012 2,7270 R$/€ BACEN

Preço de indiferença financeira para a 
venda dos pellets

Apurado no estudo comparativo entre o óleo 
BPF-A1 e os pellets

R$544,07 Real
Preço inferior do intervalo de 

indiferença financeira

Preço de venda dos pellets líquido de 
frete

Subtraindo-se R$50,50/t do preço de 
indiferença financeira (R$544,07/t), obtem-se 

R$493,57
R$490,00 Real

Adotou-se o primeiro valor 
inteito inferior ao preço de 

indiferença financeira

Capital de giro inicial
Para cobrir o ciclo de conversão de caixa do 

negócio
R$1.500.000 Real Premissa do autor

Dividendos

Para simplificar o modedo financeiro adotado, 
serão distribuídos, a título de dividendos, todos 
os excedentes de caixa que não comprometam 
o financiamento do ciclo de conversão de caixa 

da empresa

Vários Real Premissa do autor

Comissão sobre vendas
Percentual sobre as vendas praticado para a 

biomassa no Estado de São Paulo
1,50% % PelletBraz

Propaganda & Marketing
Percentual sobre as vendas destinado ao 
desenvolvimento do mercado de pellets

0,50% % Premissa do autor

Inflação Projetada
Variação do IGP-M da Fundação Getúlio 

Vargas
Vários (Tabela 14) % a.a. RC Consultores
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Embora a empresa hipotética tenha uma condição privilegiada de 

acesso à matéria-prima para a fabricação dos pellets, serão abordadas neste 

trabalho as três possibilidades mais prováveis para o seu acesso, isto é, na 

porta da planta, nas processadoras de madeira e no campo. 

 

Independentemente da opção escolhida, a formalização via um contrato 

de compra dessa matéria-prima de médio ou longo prazos, faz-se necessária, 

pois se acredita que a competição pela mesma biomassa ainda deverá crescer 

nos próximos anos. 

 

3.2.1.1.1 Nas indústrias 

 

A entrega dos resíduos de madeira é feita, normalmente, na porta da 

empresa que processará essa biomassa, onde ainda há uma oferta voluntária 

para o nível de produção mensal de três mil toneladas na região de Porto Feliz 

– SP. Nas condições expostas, a empresa hipotética terá uma oferta suficiente 

para atender a demanda nominal do projeto de biomassa (192 mil m3/ano), 

com as características que atendam os parâmetros de qualidade, e qualquer 

intenção de crescimento do negócio deverá ser feita em outra unidade 

industrial, em região onde haja oferta de resíduos de origem florestal, 

correspondente, no mínimo, à sua capacidade nominal de produção. 

 

3.2.1.1.2. Nas processadoras de madeira  

 

Até 2012, não foram significativas as compras de matéria-prima na 

condição de se carregar e retirar junto às processadoras de madeira. 

Entretanto, com o provável aumento da procura e da disputa pelos resíduos de 

madeira, os consumidores serão obrigados a adotar estratégias de 

relacionamento mais próximas dos elegíveis provedores desse insumo. 

 

Fica apenas em aberto a discussão sobre o raio econômico em torno da 

empresa hipotética, considerado de 150 km, dentro do qual faz sentido se 
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tomar ações de ir ao encontro da matéria-prima, podendo se transformar em 

um ponto estratégico e até de sobrevivência dos investimentos que pretendam 

processar os resíduos oriundos da indústria madeireira em geral. 

 

3.2.1.1.3. No campo  

 

Observa-se que ainda são deixados muitos resíduos florestais no 

campo, quando das operações de desrama, desbaste e corte das árvores. 

Esse desperdício voluntário é muitas vezes considerado como uma adubação 

orgânica. Com o aumento da procura por diferentes biomassas nos processos 

industriais para a geração de vapor, estão sendo adotados novos manejos 

florestais, onde o aproveitamento desses resíduos foi consideravelmente 

desenvolvido nos últimos anos. 

 

Nesta opção de abastecimento, há a mesma preocupação com a 

determinação do raio econômico. A extração das raízes (tocos) dos eucaliptos 

aparece como uma necessidade para se plantar a nova floresta sem restrições 

físicas e de manejo, e, também, como uma interessante e volumosa geração 

de biomassa, que pode ser considerada como uma nova fonte de resíduos 

(BORIN, Eduardo J., 2013 - OperFlora). 

 

 

3.2.1.2. Umidade da matéria-prima 

 

Com o avanço das técnicas de mensuração da umidade de um 

determinado produto, principalmente no que tange à portabilidade dos 

equipamentos, percebeu-se que a comercialização pode ser feita por um valor 

de referência, com umidade preestabelecida, e por uma tabela de ágio e 

deságio contida nos contratos, o preço final de cada transação (como a cada 

carga de caminhão) será facilmente determinado, deixando com baixa 

significância possíveis erros na aferição da umidade. 
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Arbitrou-se o recebimento da matéria-prima com um teor de umidade de 

50%, como um valor conservador que será utilizado no estudo de viabilidade 

financeira da empresa hipotética. 

 

3.2.1.3. Custo industrial 

 

No processo de fabricação dos pellets de madeira, bem como em 

qualquer atividade industrial, o custo de produção unitário diminui com o 

aumento das unidades produzidas, em um determinado período de tempo. Os 

economistas chamam este conceito de economia de escala. O Gráfico 8 

mostra que a eficiência na produção dos pellets é maximizada quando se 

produz a partir de dez toneladas de pellets por hora. 

 
Ao se projetar a montagem de uma indústria de pelletização, é muito 

importante haver uma produção mínima eficiente, porque deverá ocorrer a 

entrada inevitável de grandes grupos econômicos neste segmento de mercado 

em um futuro próximo, que vislumbrarão as oportunidades de significativos 

retornos. 

 
 

Gráfico 8: Custo operacional, custo de capital e custo total (US$/t)  
Fonte: Simulation of Biomass Pelleting Operation, MANI, 2006, slide 15 

 

Sabe-se que há vários estudos e projetos a nível industrial para 

construção de unidades para fabricação de pellets e acredita-se que essas 
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iniciativas pioneiras deverão quebrar algumas barreiras que ainda existem, 

desmistificando definitivamente esta promissora atividade. Em 2002, a 

European Biomass Industry Association (EUBIA) apresentou o custo 

operacional de produção, segmentado nas principais etapas do processo de 

pelletização (Gráfico 9). 

  
Gráfico 9: Custos de produção de pellets de madeira na Europa (2002) 

Fonte: Adaptado de EUBIA – European Biomass Industry Association, apud BNDES, 2011. 

 
 

A maior parte das indústrias de pellets pelo mundo é pequena, devido ao 

modelo de negócio baseado, primordialmente, em resíduos da indústria 

madeireira. Segundo dados do European Pellet Centre, nos Estados Unidos 

(41% das plantas) e na Europa (52% das plantas) têm capacidade instalada 

inferior a 30 mil toneladas por ano. Sabe-se que há indústrias de pellets de 

madeira integradas diretamente com serrarias e carpintarias, mas, mesmo 

quando não ocorre tal integração, os produtores se localizam próximos das 

plantas industriais com base florestal, devido à importância relativa dos custos 

logísticos. Consequentemente, a escala é limitada pela oferta de insumo local 

(BNDES, 2011). 

 

Como mostra a Tabela 12, a maior oferta de matéria-prima nos Estados 

Unidos originou-se de resíduos de serraria (69%) e por resíduos da indústria 

moveleira (14%), provando que os resíduos industriais são a grande fonte de 

suprimento desse mercado naquele país. Os resíduos de serraria apresentam 
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ainda baixo custo de aquisição e, principalmente, reduzido custo de 

processamento devido à madeira já ter sofrido uma transformação de sua 

estrutura física original. 

 

Tabela 12: Origem dos resíduos de madeira nos Estados Unidos  

 

Fonte: Adaptado de USDA, apud BNDES, 2011 

 

Com base em análise de plantas na Áustria e na Suécia em 2002, pela 

EUBIA, o custo total de produção por tonelada de pellets variou entre €60,00 e 

€110,00. Os resultados indicaram que os custos mais relevantes foram a 

matéria-prima e o processo de secagem (Tabela 13), representando até dois 

terços do custo total. A influência do teor de umidade da matéria-prima é tão 

grande, que a faixa de custo de produção por tonelada, quando o insumo 

apresenta alta umidade é de €79,00 a €101,00. Entretanto, quando o material 

está mais seco, essa faixa oscila entre €52,00 e €81,00 por tonelada (BNDES, 

2011). 

 

Estima-se que, para se produzir uma tonelada de pellets de madeira, o 

consumo de energia, incluindo-se todas as operações, desde a recepção da 

matéria-prima até a embalagem, pode variar entre 80 kWh/t e 150 kWh/t de 

energia elétrica e aproximadamente de 950 kWh de calor por tonelada de água 

para ser vaporizada (BNDES, 2011). Consequentemente, a determinação da 

demanda mais precisa de energia depende de algumas condições de 

fabricação, como do tamanho das partículas da matéria-prima, do teor de 

umidade, da tecnologia e da escala de produção. A EUBIA estimou em 1.140 

kWh/t de pellets produzida, sendo que 86,2% desse total são demandados pela 

operação de secagem (Tabela 13). 

 Origem dos resíduos 
(matéria-prima) 

Peso (%)

De serraria 69%
Florestais 16%
Da indústria moveleira 14%
Urbanos e madeira reciclada 1%

Total 100%
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Tabela 13: Custos de produção de pellets de madeira na Europa (2002) 

 
Fonte: Adaptada de EUBIA – European Biomass Industry Association, apud BNDES, 2011. 

 

Na mesma linha, Thek e Obernberger (2010) afirmaram que 78,2% do 

custo total de produção de pellets de madeira (€136,60/t) são representados 

pelos custos na aquisição da matéria-prima (43,0%) e na secagem (35,2%). 

Não menos importantes, os custos com mão de obra (6,4%) e com a 

pelletização (6,7%) correspondem a mais 13,1%, determinando para os quatro 

principais tópicos que têm que ser gerenciados acuradamente. 

 

3.2.1.4. Custo administrativo  

 

A diluição do custo administrativo é aquela que é mais influenciada pela 

escala de produção, o que acaba determinando o tamanho mínimo de uma 

planta industrial de pellets de madeira, que pretenda ter um retorno convidativo 

que estimule o investimento. 

 

As componentes consideradas neste trabalho, que formam o custo 

administrativo, foram determinadas para uma produção nominal mensal de três 

mil toneladas, e são apresentadas na Tabela 11 e, também, no Apêndice F 

com mais detalhes. 

 

3.2.1.5. Preço de venda FOB fábrica 

 

Como já mencionado, o preço FOB-fábrica será o menor valor do 

intervalo de preços de indiferença financeira. Como se acredita que os pellets 

Consumo Peso (%)
Secagem 86,2%
Pelletização 7,3%
Moagem 5,3%
Estocagem 0,7%
Resfriamento 0,5%

Total 100,0%
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energéticos serão considerados como uma commodity, é importante se ter 

como parâmetro o preço FOB, originados e embarcados pela Estônia, Letônia 

e Lituânia, praticado na Europa para grandes volumes a granel, segundo 

Kirjanen – Graanul (2012). 

 

Assim, caso o Brasil pretenda ser um grande participante no mercado 

mundial de pellets energéticos, deverá observar atentamente as condições 

logísticas, envolvendo transporte terrestre e despesas portuárias, e o 

comportamento da taxa de câmbio, em relação ao Euro e ao Dólar Americano. 

 

O Gráfico 10 mostra a evolução do preço FOB-fábrica em euros, 

praticado para grandes contratos de venda a granel, desde 2007 até 2011, 

onde a tendência de alta nos preços é latente, e aponta para uma demanda 

forte nos próximos anos, principalmente impulsionada pelo crescimento do 

mercado dessa alternativa energética limpa e renovável. 

 

Gráfico 10: Evolução do preço de venda (€/t)  
Fonte: Adaptado de AS GRAANUL INVEST, slide 12 

 

3.2.1.6. Frete até o consumidor final 

 

Mesmo se agregando valor à biomassa de base florestal no processo 

industrial de transformação em pellets, via concentração de energia, foi 

informado pelo Sr. Gilson Vicente Borin - PelletBraz (2012) a falta de 

108,80

106,50

119,60

119,30

121,90

€ 105,00

€ 110,00

€ 115,00

€ 120,00

€ 125,00



102 

 

 

 

competitividade deste combustível  junto a consumidores a granel, que se 

localizem acima de 400 km de distância da planta de produção. 

 

Segundo a ESALQ-LOG, não vale a pena o transportador esperar uma 

carga de retorno, quando a rota é curta. Então, para uma distância de 200 km 

(raio médio dos embarques desde a fábrica até os clientes), este tende a 

cobrar um valor que fica entre um mínimo de R$25,00/t e um máximo que é 

praticamente o dobro (R$50,00/t). Estes valores são chamados frete técnico, 

ou seja, representam uma estimativa do frete teórico e, portanto, não 

consideram as forças de oferta e demanda de mercado. 

 

Assim, será utilizado neste trabalho, para o frete técnico da ida e da 

volta, o dobro da média de R$27,825/t, obtida com o valor de R$ 31,30/t para 

carretas simples e com R$24,35/t para bitrens (PORTAL GUIA DO 

TRANSPORTADOR), chegando-se ao valor de R$ 55,65 por tonelada de 

pellets de madeira (considerados carga comum), estando inclusos somente PIS 

e COFINS nesta cotação, para uma rota de 200 km (R$0,27825/km). 

 

Outro ponto muito importante é que as energias concorrentes são 

apressadas com o frete incluso, isto é, disponibilizadas na porta dos 

compradores. Consequentemente, o frete tem que ser considerado como 

componente representativa do preço de venda dos pellets. 

 

 Por simplificação, serão consideradas apenas vendas a granel, 

desconsiderando-se aquelas em embalagens de 15 a 25 kg e aquelas em big-

bags. 

 

 

3.2.1.7. Impostos incidentes 

 

Será adotado o regime tributário do lucro real, supondo-se que a 

empresa hipotética, que produzirá os pellets de madeira, faz parte de um 

grande grupo econômico. 
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Em relação aos impostos diretos sobre o preço de venda, será utilizada 

a alíquota de 18% para o ICMS, por se considerar, por simplificação, que as 

vendas ocorrerão somente dentro do Estado de São Paulo, a de 1,65% para a 

contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), e a de 7,60% para a 

Contribuição de Finalidade Social (COFINS). 

 

Quando da apuração de resultados positivos, incidirá o Imposto de 

Renda (IR) com a alíquota de 25%, independentemente da dimensão deste 

resultado, mesmo se sabendo que há o direito de se utilizar alíquota de 15% 

para resultados anuais até R$240 mil, e a alíquota de 9% para a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos incidindo sobre o Lucro Antes do 

Imposto de Renda (LAIR). Outros possíveis tributos de menor importância 

relativa não serão abordados isoladamente, ficando dentro da categoria de 

“outras despesas”. 

 

3.2.1.8. Rendimento termodinâmico 

 

A ciência que trata da análise da relação entre o calor e o trabalho, ou, 

de uma maneira mais prática, do estudo de métodos para a transformação da 

energia térmica em energia de movimento, é a termodinâmica. A troca e a 

transformação de energia são fenômenos que ocorrem constantemente na 

natureza (BISQUOLO, 2005). 

 

A Primeira Lei da Termodinâmica refere-se ao princípio da conservação 

da energia, aplicado em sistemas termodinâmicos, onde esta energia não é 

criada, nem destruída, e sim transformada. A Segunda apresenta as limitações 

impostas pela natureza, quando se transforma calor em trabalho. 

 

Chama-se máquina térmica o equipamento que pode transformar calor 

em trabalho. Funciona entre duas fontes, uma quente e outra fria, e parte do 

fluxo de calor da fonte quente para a fria é transformada em trabalho. Uma 

imposição da segunda lei da termodinâmica é que nenhuma máquina térmica 
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tem rendimento de 100%. O rendimento de uma máquina térmica é baixo 

porque a transformação de calor em energia mecânica não é um processo 

espontâneo (BISQUOLO, 2005). 

 

Para ser possível se estimar o rendimento máximo de uma máquina 

térmica, deve-se, obrigatoriamente, conhecer os valores das temperaturas das 

fontes quente e fria. Esse rendimento foi demonstrado pelo engenheiro Nicolas 

Sadi Carnot. Para obter-se um bom rendimento, é necessário que a máquina 

opere entre uma temperatura muito alta e outra muito baixa. 

 

3.2.1.9. Taxa de câmbio  

 

Como o grande mercado mundial de pellets de madeira se localiza na 

Europa, todos os cálculos financeiros serão apresentados em euros. Arbitrou-

se a taxa de câmbio R$2,7270/€ (Gráfico 11), para a conversão dos valores em 

reais, que foi a média aritmética das cotações de venda do euro nos dias úteis, 

durante o mês de dezembro de 2012, obtidas via sítio eletrônico do Banco 

Central do Brasil. 

 

 

Gráfico 11: Cotação média do euro (dezembro/2012) 
Fonte: Elaboração própria 

 

A taxa de câmbio tem relevância expressiva para viabilizar ou não a 

exportação de pellets de madeira, e para balizar possíveis arbitragens que este 

mercado pode permitir, resolveu-se levantar a base histórica da taxa de venda 

do euro e do dólar americano, desde a implantação do euro, que ocorreu na 
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virada do ano de 1998 para 1999, até o início de janeiro de 2013, como mostra 

o Gráfico 12. Mesmo assim, estas variáveis não foram incluídas na análise de 

sensibilidade, porque o foco deste trabalho está voltado pera o mercado dentro 

do Estado de São Paulo, e restrito à viabilidade de substituição do óleo BPF-A1 

por pellets de madeira. 

 

 

Gráfico 12: Paridade entre Euro e do Dólar Americano e o Real, e entre o Dólar Americano e o 
Euro (de 31/12/1998 até 15/02/2013)  

Fonte: Adaptado do BANCO CENTRAL DO BRASIL - site oficial 
 
 

A importância das informações levantadas relativas às variáveis 

cambiais embasa-se no fato de que, no longo prazo, a paridade entre essas 

moedas será habitualmente utilizada, porque não se acredita que o mercado de 

biomassa será apressado de forma a tolerar arbitragens expressivas e de longa 

duração. A biomassa caminha para ser uma commodity e, consequentemente, 

haverá um preço mundial de referência para o mercado spot, a ser negociado 

em bolsas internacionais, além de possíveis derivativos desse ativo-base. 

 

 

3.2.2. Fonte de dados 

 

Em relação aos dados para obtenção dos custos operacionais e custos 

administrativos, serão adotados os valores de uma empresa hipotética que 
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produz pellets de madeira no interior do Estado de São Paulo, que foram 

confirmados com fornecedores de equipamentos e insumos e prestadores de 

serviços, para simularem de forma fiel o investimento necessário para a 

construção e operacionalização dessa unidade industrial (PELLETBRAZ). 

 

As premissas financeiras relativas às projeções futuras para a taxa de 

câmbio para o dólar americano, para taxa de inflação medida pela variação do 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e para a taxa SELIC (Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia), foram obtidas junto à consultoria 

econômica da RC Consultores, através do seu relatório mensal de abril de 

2013, e apresentadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Projeção de alguns índices financeiros 

 
Fonte: Adaptada de RC CONSULTORES, abril/2013, slides 2 e 3. 

 

 

3.2.2.1. Otimização da estrutura de custos 

 

Como informado por Kirjanen - Graanul (2012), e observado no Gráfico 

13, o principal custo de produção é a matéria-prima utilizada para a elaboração 

dos pellets e, também, como combustível na operação de secagem. 

 

A AS Graanul Invest, nas suas indústrias de pellets que já têm acoplada 

uma unidade de cogeração, comunicou que seu o custo de energia elétrica fica 

em torno de 8%, e o do combustível de secagem e o das despesas com 

pessoal apresentam-se na faixa de 6% e 4%, respectivamente, do custo total 

de produção, que estava na faixa de €100,00/t a €105,00/t em outubro de 2012. 

------                                                                               Ano                                                                                

 Índices de preços ( ∆%)∆%)∆%)∆%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

IPCA 5,5% 4,8% 3,7% 3,5% 3,2%

IGP-M 4,8% 5,0% 3,7% 3,5% 3,2%

IPC - FIPE 4,5% 5,0% 3,7% 3,5% 3,2%

Taxa de câmbio (R$/USD)
Valor - final de período 2,05      2,10      2,15      2,22      2,25      

Valor - média anual 2,01      2,08      2,14      2,19      2,24      

Taxa de juros (% a.a.)
Selic Copom - final de período 7,5% 6,5% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,8% 3,5%

Selic Copom - acumulado no ano 7,6% 6,7% 5,7% 5,3% 4,8% 4,3% 3,9% 3,6%
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A eficiência na redução desses custos pode justificar o expressivo investimento 

em uma CHP. 

 

Gráfico 13: Participação no custo de venda (%) 
Fonte: AS GRAANUL INVEST, 2012, slide 13 

 
 

3.2.3. Preços internacionais de venda 

 

Como comentado na introdução deste trabalho, não se acredita que o 

preço dos pellets de madeira no Brasil terá comportamento independente das 

cotações internacionais, e se ajustará ao longo dos próximos anos, apenas 

percebendo os devidos ajustes para a manutenção de um preço de referência, 

como fretes, despesas de armazenagem, despesas portuárias, entre outros.  

 

Existem sítios eletrônicos especializados na comercialização de pellets 

de madeira, atingindo a maioria dos países que já utilizam este combustível há 

mais tempo e com volumes muito mais expressivos do que os negociados no 

Brasil até 2012, sendo o Alibaba.Com, pertencente ao Grupo Alibaba um dos 

mais acessados. 
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3.2.4. Métodos-chave  

 

Há diversos métodos de avaliação de projetos de investimento de capital 

e de tomada de decisão de orçamento de capital, os quais são conhecidos, 

também, por métodos-chave. Os mais difundidos são: Payback, Payback 

descontado, Valor Presente líquido (NPV – Net present value), Taxa Interna de 

Retorno (IRR – Internal rate of return), Índice de Utilidade, Taxa Interna de 

Retorno Modificada (MIRR – Modified internal rate of return), e Índice de 

Lucratividade (PI – Profitability index), conhecido, também, como Índice custo / 

benefício, entre outros. 

 

Cada um desses métodos apresenta vantagens e desvantagens que 

lhes são inerentes, muito embora a maioria dos acadêmicos seja unânime em 

aceitar o método do NPV, como sendo o mais confiável (CAVALCANTI et al, 

2007). 

 

Na tomada de decisão, onde se aceita ou se rejeita um projeto, a maioria 

das grandes e sofisticadas empresas calculam e levam em consideração os 

principais métodos-chave, pois cada um proporciona diferentes pedaços de 

informações relevantes a quem toma tais decisões (BRIGHAM et al, 2001). 

 

Foram escolhidos três métodos-chave para serem utilizados neste 

trabalho: Payback, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno, cujas 

contribuições, dentro da profundidade da análise que se pretende neste 

trabalho, deverão se mostrar suficientes para garantir a qualidade necessária 

para a avaliação financeira do investimento em uma indústria de pellets de 

madeira. 

 

 

3.2.4.1. Payback 

 

Segundo Ross (2002), o critério do período de Payback, na tomada de 

decisão de investimentos, é simples. Seleciona-se um certo período de corte. 
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Todos os projetos que tiverem períodos de Payback iguais ou inferiores a esse 

período de corte deverão ser aceitos, e todos que proporcionarem recuperação 

do investimento com períodos superiores deverão ser rejeitados. Este período 

é fixado subjetivamente, com base em diversos fatores, incluindo o tipo de 

projeto (expansão, substituição, reforma etc.), o risco que oferece e a relação 

imaginada entre o período de Payback e o valor da ação (GITMAN, 2004). 

 

O método-chave do Payback apresenta pelo menos três problemas que 

devem ser sempre levados em consideração. São eles: 1) distribuição dos 

fluxos de caixa dentro do período de Payback; 2) pagamentos após o período 

de Payback; e 3) padrão arbitrário do período de Payback (ROSS, 2002). 

 

A tradução de Payback é prazo de retorno, que consiste no período de 

tempo necessário para que o lucro ou outros benefícios de um investimento se 

igualem nominalmente ao seu custo inicial.  

 

Sua fórmula demonstra a divisão do benefício recebido em um período, 

dividido pelo seu investimento inicial, correspondendo ao tempo necessário 

para seu custeio total. Este método não leva em consideração as taxas de 

juros, mas, mesmo assim, consiste em um método popular para uma estimativa 

aproximada do tempo necessário para o projeto ser pago nominalmente. 

  

O Payback oferece um indicador, tanto para o risco quanto para a liquidez 

de um projeto. Um Payback longo ou extenso significa: 1) que os montantes 

investidos ficarão retidos por muitos anos, portanto, o projeto tem, 

relativamente, pouca liquidez; e 2) que os fluxos de caixa do projeto devem ser 

previstos muito além no futuro, concluindo-se, provavelmente que o projeto é 

arriscado (BRIGHAM et al, 2001). 
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3.2.4.2.  Valor Presente Líquido 

 

De uma forma geral, define-se Valor Presente Líquido (NPV – Net present 

value) como sendo a diferença entre o valor de um projeto e o seu custo. As 

empresas ajudam seus acionistas, buscando investir em todos os projetos que 

possam ter acesso, com um NPV positivo, e rejeitando aqueles que 

apresentem NPV negativo (BREALEY et al, 2008). 

 

Já para Assaf Neto (2003), o método-chave do NPV para a análise dos 

fluxos de caixa é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios 

(ou pagamentos) previstos de caixa e o valor presente do fluxo de caixa inicial 

(valor do investimento, do empréstimo ou do financiamento). 

 

O NPV corresponde à fórmula matemática, com a qual se determina o 

valor presente de pagamentos futuros, descontados a uma taxa de juros 

apropriada, menos o custo do investimento inicial. Consiste na resultante dos 

valores dos fluxos financeiros, trazidos financeiramente à data inicial ou “zero” 

do investimento. 

 

 

Figura 29: Fórmula para o cálculo do NPV 
Fonte: Elaboração própria 

 

O termo PV, Present value, refere-se ao custo do investimento inicial na 

data zero,  FVn (Future value)  é o fluxo de caixa esperado durante o período n, 

sendo n o número de períodos em que foi determinado o fluxo de caixa e, por 

fim, i é a taxa de juros arbitrada para se descontar o fluxo financeiro. 
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3.2.4.3. Taxa Interna de Retorno 

 

Define-se a Taxa Interna de Retorno (IRR – Internal rate of return) como 

sendo a taxa de desconto que torna o NPV igual à zero (BREALEY et al, 2008). 

Isso significa que para se encontrar a IRR de um projeto, que dure “n” anos, 

deve-se resolver a seguinte expressão matemática: 

 

 

Figura 30: Fórmula para o cálculo da IRR 
Fonte: Elaboração própria 

 

O método matemático a ser utilizado para a resolução da equação acima, 

chama-se método iterativo, e que se presume ser um sistema convergente. 

 

Outra definição para a IRR, elaborada por Assaf Neto (2012), é: 

“a taxa de juros (desconto) que iguala, em um determinado momento 
do tempo, o valor presente das entradas (recebimentos) com o das 
saídas (pagamentos) previstas de caixa”. (p. 158).  

 

Adota-se, geralmente, a data do início da operação, momento inicial ou 

momento zero, como a data focal de comparação dos fluxos de caixa. 

 

3.2.5. Método do fluxo livre de caixa descontado 

 

A criação de valor de uma empresa é avaliada por sua capacidade de 

geração de fluxo de caixa no longo prazo, que, por sua vez, é movida pelo 

crescimento no longo prazo e dos retornos obtidos sobre o capital investido em 

relação ao custo do seu capital (COPELAND et al, 2002). 
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Há muitos métodos de aplicação que consideram a abordagem pelo 

Fluxo de Caixa Descontado (Discounted cash flow - DCF), e optou-se pelo 

modelo DCF empresarial por ser o mais difundido. Este determina o valor 

acionário de uma empresa como sendo o valor de suas operações (o valor 

empresarial disponível para todos os investidores) menos o valor do 

endividamento e outras formas de passivo de prioridade superior à do capital 

ordinário. Os valores operacional e de endividamento são iguais aos 

respectivos fluxos livres de caixa descontadas as taxas que reflitam o risco 

desses fluxos (COPELAND et al, 2002). 

 

Segundo Silva (2008), define-se Fluxo Livre de Caixa (FCF – Free Cash 

Flow) como a diferença entre Fluxo de Caixa Operacional (FCO) e o 

Investimento Bruto em Capital Operacional (IBCO). 

 

 
Figura 31: Fórmula para o cálculo do fluxo livre de caixa 

Fonte: SILVA, 2008, p. 462 

 

A taxa de desconto do FCF que se utiliza comumente é conhecida como 

custo médio ponderado de capital (WACC – Weighted average cost of capital), 

mas está ganhando força (no mundo acadêmico e no mercado financeiro), o 

conceito de uma taxa mínima de atratividade. 

 

Como a empresa hipotética não apresenta empréstimos nem 

financiamentos, o seu WACC é igual ao retorno esperado pelos seus 

acionistas. Irá se considerar a taxa real de 7% a.a. para o WACC, que é mais 

do que o dobro do retorno de uma aplicação indexada na taxa SELIC, que 

estava em 7,25% a.a., durante o mês de dezembro de 2012, acrescida de uma 

inflação na faixa de 5% a 6% a.a.. 

 

 

 

 

FCF = FCO – IBCO
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3.2.6. Análise de sensibilidade 

 

A princípio, o conceito de risco pode ser desenvolvido considerando-se, 

inicialmente, o investimento em um único ativo. Para a avaliação desse risco, 

permite-se a utilização da análise de sensibilidade e da distribuição de 

probabilidades (GITMAN, 2004). 

 

A análise de sensibilidade, que tem um enfoque comportamental que 

utiliza diversos valores possíveis de uma variável, recorre de diversas 

estimativas dos retornos possíveis para oferecer uma noção da variabilidade 

dos resultados. 

 

Para Assaf Neto (2003), a análise de sensibilidade é uma metodologia 

de avaliação do risco que se revela, em quanto irá se movimentar o NPV de um 

investimento, diante de alterações em variáveis estimadas dos fluxos de caixa. 

 

Gestores lidam, muitas vezes, com previsões enviesadas dos fluxos de 

caixa, e sua função não é somente avaliar o risco, escolher a taxa de desconto 

correta e determinar o NPV. Segundo Brealey et al (2008), “os verdadeiros 

gestores financeiros não descansam enquanto não percebem o que poderá 

contribuir para que um projeto tenha sucesso ou venha a fracassar” (p. 214). 

 

Mesmo que se possa afirmar que o risco de um projeto é diversificável, 

segue a necessidade de se conhecer o que pode causar o fracasso de um 

projeto e, quando se descobre tais situações, decidir se é ou não válida a 

tentativa de se eliminar essa incerteza. Aprofundando-se um pouco mais, a 

incerteza significa que o número de situações negativas é superior ao das que 

realmente ocorrem (BREALEY et al, 2008). 

 

As distribuições de probabilidades mostram uma visão mais quantitativa 

do risco de um ativo, e são modelos que associam probabilidades aos eventos 

correspondentes (GITMAN, 2004). 
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Já a análise de cenários assemelha-se à de sensibilidade, mas o seu 

escopo é mais amplo. Avalia o impacto sobre o retorno de empresa de 

alterações simultâneas de diversas variáveis, como entradas e saídas de caixa, 

e o custo de capital (BREALEY et al, 2008), por exemplo, pois o número de 

variáveis envolvidas e sua diversidade podem encobrir, não intencionalmente, 

cenários onde o projeto não seria economicamente viável. 

 

A mensuração de um risco por meio da avaliação de cenários 

econômicos incorpora a distribuição de probabilidades no estudo de 

sensibilidade de um projeto, mostrando-se útil ao administrador financeiro 

(ASSAF NETO, 2003). 

 

A análise de sensibilidade avaliará, primeiramente, as movimentações 

do NPV, em função das seguintes variáveis: 1) Custo da matéria-prima; 2) 

Preço de venda dos pellets; 3) Custo da energia elétrica; e 4) Volume de 

vendas/produção; 5) Taxa de desconto; e 6) custo de produção em função do 

aumento da quantidade produzida. 

 

Depois, serão escolhidas as variáveis que afetam negativamente o valor 

do NPV, que serão analisadas, duas a duas, até que se defina o par de 

variáveis que merecem maior cautela e gerenciamento dentro do negócio que 

se está avaliando.  

 

Finalmente, serão definidas para esse par de variáveis, as condições em 

que a produção de pellets de madeira no Estado de São Paulo se tornará 

interessante financeiramente, à luz dos métodos-chave, NPV, IRR e Payback. 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentadas, primeiramente, as potenciais fontes 

alternativas de energia, como o gás liquefeito de petróleo, o gás natural, a 

energia elétrica e o óleo BPF-A1, que concorrem com os pellets de madeira 

nos mercados que foram abordados neste trabalho, com ênfase na 

caracterização do óleo BPF-A1, além da pesquisa do preço praticado no 

mercado para este combustível, nos últimos cinco anos. 

 

Para se determinar o intervalo de preço de indiferença financeira, 

elaboraram-se dois cenários, sendo o primeiro, mais conservador, no qual 

foram utilizadas as informações que beneficiavam as energias concorrentes 

frente aos pellets, e outro, utilizando-se valores médios (cenário intermediário), 

para mostrar que há alguma folga para o mercado se ajustar, em relação ao 

preço da tonelada de pellets, quando este combustível se consolidar como real 

opção energética. 

 

Aproveitou-se para incluir, neste estudo comparativo, a lenha, o cavaco 

e os briquetes, para demonstrar que há formas de biomassa de origem florestal 

que, coerentemente, são mais baratas do que os pellets, caso se considere 

isoladamente o preço dessas fontes alternativas, não se incluindo os custos 

com equipamentos específicos para a combustão de cada biomassa ou o 

impacto da mão de obra envolvida. 

 

Em seguida, são apresentados os resultados do estudo de viabilidade 

financeira para o investimento em uma indústria hipotética de pellets de 

madeira a ser construída no interior do Estado de São Paulo, utilizando-se, 

como parâmetro para o preço da tonelada de pellets, o menor valor do intervalo 

de indiferença, quando da comparação com o óleo BPF-A1. 
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Finalmente, apresentam-se os resultados da análise de sensibilidade 

das variáveis identificadas, onde duas delas mostram maior interferência no 

modelo financeiro, com pequenas oscilações, e devem ser observadas e 

gerenciadas com mais cautela pelos potenciais investidores neste segmento do 

mercado energético. 

 

 

4.1. Comparação entre energias alternativas  

 

4.1.1. Principais fontes alternativas de energia 

 

O foco deste trabalho é a comparação entre a energia térmica a ser 

gerada com o consumo de óleo BPF-A1 e com os pellets de madeira, em 

pequenos e médios consumidores. Mesmo assim, foram abordados, também, o 

gás liquefeito de petróleo, o gás natural e a energia elétrica, apenas com a 

intenção de caracterizar as energias que concorrem no mesmo mercado. 

 

A energia elétrica foi incluída somente como uma das alternativas, pois 

muitos dos sistemas de aquecimento de água e ainda alguns fornos utilizam 

esta fonte energética. 

 

Como há variações nos impostos e suas alíquotas que incidem na venda 

dos combustíveis alternativos escolhidos, estes serão expurgados para que o 

estudo comparativo seja o mais preciso possível.  
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4.1.1.1. Gás Liquefeito de Petróleo 

 

O Gás Liquefeito de Petróleo (gás GLP ou simplesmente GLP), 

conhecido, também, como “gás de cozinha”, é composto de uma mistura 

gasosa de hidrocarbonetos, obtida do gás natural das reservas do subsolo, ou 

por meio do processo de refino do petróleo cru nas refinarias. 

 

Comumente, o gás GLP é acondicionado em cilindros que, quando 

cheios, contêm este combustível no seu interior 85% no estado líquido e 15% 

no estado de vapor. À medida que é utilizado, o gás GLP começa a se 

transformar do estado líquido para vapor. Uma característica importante é que 

o gás GLP não possui cor nem cheiro próprio. Assim, uma substância química 

de odor forte, do grupo Mercaptan, é normalmente adicionada ainda nas 

refinarias ao gás GLP, por motivos de segurança. 

 

O gás GLP não é substância tóxica, porém, quando inalado em grande 

quantidade, produz efeito anestésico. 

 

A ANP mantém, permanentemente, uma “síntese dos preços 

praticados”, para um botijão com capacidade para 13 kg do produto, o que traz 

segurança em relação ao preço de venda, tanto para os distribuidores, quanto 

para os consumidores finais.  

 

No Gráfico 14, vê-se que a evolução do preço médio ao consumidor nos 

últimos nove anos, ficou em torno de 4,53% a.a., abaixo da inflação anual 

média, medida pelo IGPM (6,40% a.a.), obtida por meio da “Calculadora do 

Cidadão”, disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (BACEN), 

para o mesmo período.  
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Gráfico 14: GLP – Evolução do preço ao consumidor (2003/2012) 
Fonte: Adaptado do SINDIGÁS  

 

Segundo a Companhia de Gás de Minas Gerais (GÁSMIG), o Poder 

Calorífico Superior (PCS) e o Poder Calorífico Inferior (PCI) do gás GLP ficam 

em torno de 11.850 e 11.000 kcal/kg, respectivamente.  

 

4.1.1.2. Gás Natural 

 

O gás natural é um combustível fóssil que se encontra na natureza, 

resultante da mistura de hidrocarbonetos leves e gasosos, onde o metano tem 

participação expressiva, normalmente em reservatórios profundos no subsolo, 

associado ou não a depósitos petrolíferos (BAHIAGÁS).  

 

Na lei nº 9.478/97, o gás natural foi definido como a porção do petróleo 

que existe na fase gasosa ou em solução, nas condições originais de 

reservatório, e que permanece no estado gasoso em Condições Normais de 

Temperatura e Pressão (CNTP). 

 

É resultado da degradação de matéria orgânica, fósseis de animais e 

plantas pré-históricas, soterrada a grandes profundidades, tendo composição 
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bastante variável, dependendo de fatores relativos ao reservatório, processo de 

produção, condicionamento, processamento e transporte. 

 

O gás natural é incolor, inodoro, atóxico e de queima mais limpa que os 

demais combustíveis de origem fóssil. Por não ter cheiro, adiciona-se um 

odorizante, para que possíveis vazamentos sejam percebidos. O gás natural 

representou 9% do consumo total de energia no Brasil, em 2011 (GOMES, 

2012). 

 

No Brasil, a especificação do gás natural para comercialização e 

transporte está estabelecida pela Resolução nº 16 da ANP, datada de 

17/06/2008. 

 

O armazenamento pode ser feito no estado líquido à pressão 

atmosférica. Por segurança, os tanques devem apresentar isolamento 

adequado e ser mantidos à temperatura inferior ao ponto de condensação do 

gás natural. Nessas condições, é chamado de Gás Natural Liquefeito (GNL). 

 

As tarifas de gás natural canalizado, dentro da área de concessão da 

Companhia Paulista de Gás S.A. (Comgás), têm uma estrutura muito 

complexa, apresentando vários segmentos de consumo, como o residencial; 

residencial - medição coletiva; residencial - tarifa aposentado; comercial; 

industrial; Gás Natural Veicular (GNV); Gás Natural Liquefeito (GNL); 

refrigeração; alto fator de carga industrial; termoelétricas; interruptível e 

matéria-prima, com até nove classes por segmento. 

 

O GNL é produzido através de processo criogênico, no qual o gás 

natural sofre um resfriamento à temperatura de -162ºC e, consequentemente, 

tem seu volume reduzido em aproximadamente 600 vezes (GÁSLOCAL). 
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O Oil & Gas Journal (OGJ), em sua edição revisada em 28 de fevereiro 

de 2012, informou que o Brasil apresentava 14,7 trilhões de pés cúbicos (Tcf) 

até 2012, de reservas comprovadas de gás natural. Apesar de encerrar 

reservas substanciais, a produção de gás natural cresceu lentamente nos 

últimos anos, principalmente devido à falta de capacidade logística e aos 

baixos preços internos. Em 2010, o Brasil produziu 445 bilhões de pés cúbicos 

(Bcf) de gás natural. 

 

A empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) desempenha papel 

dominante na cadeia de suprimento de gás natural em todo o Brasil. Além de 

controlar a grande maioria das reservas do país, a empresa é responsável pela 

produção de gás no território brasileiro e pela importação do gás da Bolívia. Ao 

mesmo tempo, a Petrobras controla a rede nacional de transporte e detém 

participação em 18 das 27 empresas estatais brasileiras de distribuição de gás 

natural. No entanto, o Brasil aprovou, em 2009, a Nova Lei para o Gás Natural, 

que criou um quadro regulamentar separado para este combustível, devendo 

facilitar o investimento privado no setor.  

 

A maior parte da produção de gás natural no Brasil ocorre em campos 

offshore na Bacia de Campos (RJ), em Santos (SP) e no Estado do Espírito 

Santo, e em campos onshore no Amazonas e na Bahia, com menos 

participação, que são destinados ao consumo local. 

 

A fim de atender à crescente demanda e diminuir a dependência das 

importações, a Petrobras planeja trazer vários novos projetos de gás natural, 

via gasodutos, nos próximos anos. O maior é o Projeto Mexilhão, que contém 

cerca de reservas totais de oito Tcf, que entrou em operação em março de 

2011, e chegando a 193 Bcf no ano seguinte. 

 

Anúncios recentes, sobre descobertas offshore do pré-sal, geraram 

grande entusiasmo sobre a produção desse novo gás no Brasil. Junto com o 
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potencial de aumentar significativamente a produção de petróleo no país, foram 

estimadas, também, consideráveis reservas de gás natural, nas áreas do pré-

sal. Segundo a Petrobras, Tupi pode conter de 5 a 7 Tcf de gás natural 

recuperável que, se comprovado, poderia aumentar as reservas totais de gás 

natural do Brasil em 50%. De acordo com a ANP, não obstante esforços para 

reduzir a dependência externa, as importações brasileiras do gás boliviano 

aumentaram 21% em 2010. 

 

A rede tem mais de quatro mil quilômetros de dutos de gás natural, 

principalmente nas Regiões Sudeste e Nordeste do país. Durante anos, esses 

sistemas não estavam interligados, o que dificultava o desenvolvimento da 

produção e do consumo internos. No entanto, em março de 2010, o Gasoduto 

de Interligação Sudeste-Nordeste (GASENE) interligou, pela primeira vez, 

esses dois mercados. O gasoduto apresenta, aproximadamente, 1.400 km e 

vai do Rio de Janeiro até a Bahia, sendo a mais longa interligação já construída 

no Brasil. O GASENE destina-se a compensar deficiências de abastecimento 

no Nordeste com abastecimento offshore da região Sudeste, causadas pela 

diminuição da produção naquela região. 

 

Outro grande mercado de gás natural no Brasil é a região amazônica. 

Em 2009, a Petrobras concluiu a construção do Gasoduto Urucu, ligando Urucu 

a Manaus. Este projeto deverá facilitar o desenvolvimento da Amazônia, com o 

consumo regional das reservas de gás natural.  

 

O Brasil recebe importações da Bolívia (78% do total) através do 

Gasoduto Gasbol, com, aproximadamente, 3.200 km e capacidade máxima de 

1,1 Bcf por dia, que liga Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, a Porto Alegre no 

Brasil, e de gás natural liquefeito (GNL), principalmente de Trinidad e Tobago, 

Catar e Nigéria. No futuro, espera-se que o crescimento das importações 

ocorra mais via GNL do que via gasodutos. Em 2010, foram importados 445 

Bcf, representando um aumento de 50% em comparação com o ano anterior, 

decorrente da expressiva recuperação da demanda de gás no país.  
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O Brasil tem dois terminais de regaseificação de gás natural liquefeito: o 

Terminal de Pecém, no Ceará, que recebeu sua primeira carga de GNL de 

Trinidad e Tobago, em julho de 2008, e o Terminal Baía da Guanabara, no Rio 

de Janeiro, que entrou em operação em maio de 2009. São flutuantes essas 

instalações de regaseificação e suas unidades de armazenamento (FRSU), 

com uma capacidade total de recepção de 740 milhões de pés cúbicos por dia. 

A Petrobras pretende construir no Estado da Bahia, em 2013, um terceiro 

terminal, que terá capacidade de 495 milhões de metros cúbicos (OGJ, 

28/12/2012). 

 

4.1.1.3. Energia Elétrica 

 

O Brasil vem pagando uma conta muita penosa quando se fala de 

energia elétrica. Inúmeros impostos fazem deste importante insumo um dos 

mais caros do planeta. Segundo Carlos Faria, presidente da Associação 

Nacional dos Consumidores de Energia (Anace), o preço final da eletricidade 

no Brasil traz embutido 23 diferentes impostos e mais 13 encargos, 

conjuminando em um preço de, aproximadamente, 53% acima da média 

mundial. 

 

Caso a comparação fosse apenas com outros países em 

desenvolvimento, a discrepância seria ainda mais acentuada, e que são nossos 

concorrentes diretos no comércio mundial. Dentro dos países que compõem o 

chamado BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), a eletricidade 

brasileira, de uma forma geral, custa nada menos do que 134% acima da 

média. 

 

De fato, os critérios para a contratação de energia e formação de preços 

no mercado regulado, além da revisão da tarifa do uso do sistema de 

distribuição, vêm sendo normatizados. As reduções previstas para o terceiro 

ciclo de revisão tarifária, bem como os critérios adotados para a renovação dos 
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ativos das concessões do setor, vêm contribuindo de maneira efetiva para a 

redução das tarifas de energia no Brasil. 

 

Em pronunciamento oficial sobre o assunto, em 07/09/2012, a presidente 

Dilma Rousseff afirmou que, a partir do início de 2013, a conta de energia 

elétrica teria uma redução média de 16,2% para os consumidores residenciais 

e de até 28% para as indústrias. “Vou ter o prazer de anunciar a mais forte 

redução que se tem notícia neste país nas tarifas de energia elétrica das 

indústrias e dos consumidores domésticos”, disse a presidente na ocasião. 

 

Tirando-se de lado qualquer caráter de política populista, a ação do 

governo realmente é de muita força, restando apenas a discussão em relação à 

demora em se tomar essa medida, sabendo-se que estavam sendo praticadas 

tarifas muito acima de índices inflacionários. Caso isto não seja uma 

constatação inquestionável, fica o risco de uma redução drástica de 

investimentos privados, diante de uma incerteza institucional, que sempre 

afugentou investidores de longo prazo. 

 

O governo, ainda não satisfeito, anuncia em rede nacional, em 

23/01/2013, por meio da senhora presidente da república, que os descontos 

seriam ainda maiores: de 18% para as residências e podem chegar a 32% para 

a indústria, comércio, serviços e agricultura. 

 

Mesmo assim, veem-se dois obstáculos no caminho das pretensões 

governamentais: 1) algumas companhias estaduais (Cesp, Cemig e Copel) não 

aceitaram ainda a renovação das tarifas; e 2) a intensa seca, durante a estação 

chuvosa de 2012/2013, em muitos Estados brasileiros, que provocou um 

aumento expressivo da utilização das usinas térmicas, notadamente mais caras 

(Folha de São Paulo, 24/01/2013). 

 

Neste trabalho, serão utilizadas as tarifas da concessionária AES - 

Eletropaulo, que apresenta agrupamentos para enquadramento de seus 

usuários e diferenciações por tensão, ponta seca, ponta úmida, ultrapassagem, 

entre outros. 
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4.1.1.4. Óleo BPF-A1 

 

O óleo combustível BPF-A1 é constituído de hidrocarbonetos e possui 

uma elevada massa molecular, representado pela família das parafinas, 

naftênicos e aromáticos. Origina-se a partir de frações pesadas resultantes do 

processo de craqueamento do petróleo, sendo utilizado com frequência na 

indústria moderna como combustível para esquentar fornos, caldeiras, 

aquecedores, entre outros (MUTIRÃO PETRÓLEO). 

 

Os altos pontos de fluidez (APFs) e os baixos pontos de fluidez (BPFs) 

são óleos combustíveis pesados, normalmente utilizados em motores de 

grande porte e com baixa rotação. A diferença que existe entre os óleos 

combustíveis pesados e leves é, sobretudo, a viscosidade (SERBEL). 

 

Segundo a empresa Mutirão Petróleo, o óleo BPF-A1 apresenta Poder 

Calorífico Superior (PCS) de 10.265 kcal/kg, Poder Calorífico Inferior (PCI) em 

torno de 9.600 kcal/kg, e massa específica que pode variar de 0,970 a 

1,050g/cm3. 

  
Figuras 32 e 33: Queimador (à esq.) e bomba de óleo BPF-A1 (à dir.) 

Fonte: Consumidor do interior do Estado de São Paulo 
 

 

As Figuras 32 e 33 mostram que a operação com óleo BPF-A1 necessita 

de limpeza constante e de verificações frequentes de possíveis vazamentos, 
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para se evitar contaminações do solo e do lençol freático, que podem gerar 

autuações por parte dos órgãos ambientais. 

 

A Petrobras, em sua ficha de segurança sobre produto químico, datada 

de 21/06/1998, informa uma densidade de 1,024 g/cm3, presença máxima de 

enxofre de 5%, podendo liberar gás sulfídrico. 

 

Para se inflamar de forma eficiente, o óleo BPF-A1 deve estar entre 

125°C e 127°C, e ser previamente aquecido até 80°C,  aproximadamente, com 

o objetivo de poder ser bombeado até o queimador. Outra característica, que 

requer cuidados quando da sua utilização, é a variação da densidade deste 

combustível verificada dentro do tanque de armazenamento. 

 

Os dados apresentados na Tabela 15 foram obtidos junto a um médio 

consumidor de óleo BPF-A1 que fica na região de Ribeirão Preto, que forneceu 

sua base histórica de compras para ser analisada. O valor de R$1,27 por quilo 

de óleo foi praticado durante o mês de dezembro de 2012. Subtraindo-se 18% 

do ICMS, e não havendo a incidência de PIS e COFINS, obtém um preço de 

R$1,0414 por quilo, livre dos impostos diretos. 

 

Tabela 15: Estudo do preço líquido de ICMS para o óleo BPF-A1 

 

Fonte: Consumidor do interior do Estado de São Paulo 
 

3.913.410      

3.785.421      

1,0338            

75                    

50.472            

58.040            

1,0414            

60.443            

Gastos no Período (R$):

Total comprado (kg):

Média ponderada (R$/kg):

Nº de meses:

Média histórica mensal (kg):

Consumo em Dez/2012 (kg):

Preço em Dez/2012 (R$/kg):

Gastos em Dez/2012 (R$):

Estudo do preço líquido de ICMS
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A base de dados abrange o período desde janeiro de 2007 até março de 

2013, compreendendo 296 compras em 75 meses, com valor médio mensal de 

50.472 quilos para se avaliar o comportamento do preço do óleo BPF-A1, onde 

a média ponderada do preço pago nesse período, líquido de impostos, foi de 

R$ 1,0338 por quilo, mostrando uma estabilidade expressiva desde o início de 

2011, como mostra o Gráfico 15.  

 

 

Gráfico 15: GLP – Evolução do preço do óleo BPF-A1, líquido de ICMS (2007/2013) 
Fonte: Elaboração própria  

 

Mesmo apresentando uma pequena alta em março de 2013, quando o 

preço com impostos atingiu R$1,29 por quilo, pode-se verificar que o custo 

deste combustível não tem representado um risco preocupante para os seus 

consumidores no período analisado. 

 

 

4.1.2. Análise comparativa 

 

A fórmula matemática (Figura 34) utilizada para se obter a economia (ou 

prejuízo) percentual com a substituição do óleo BPF-A1 por pellets de madeira, 

é a seguinte: 

 

 

R$0,60 

R$0,80 

R$1,00 

R$1,20 

R$1,40 

Preço do óleo BPF-A1 (R$/kg)
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Figura 34: Fórmula para o cálculo da economia percentual com a substituição do óleo BPF-A1 
por pellets de madeiras 

Fonte: Elaboração própria 

 

Onde:  

• PP:  Preço de venda dos pellets de madeira por tonelada (R$/t); 

• PBPF:  Preço de venda do óleo BPF-A1 em quilos (R$/kg); 

• PCIP: Poder Calorífico inferior dos pellets de madeira (kcal/kg); 

• PCIBPF: Poder Calorífico inferior do óleo BPF-A1 (kcal/kg); 

• ηP: Coeficiente de rendimento termodinâmico dos pellets de madeira (%); 

• ηBPF: Coeficiente de rendimento termodinâmico óleo BPF-A1 (%). 

 

A fórmula matemática (Figura 35), para se determinar o preço de 

indiferença, parte da premissa que o custo financeiro, independente do 

combustível analisado, é o mesmo. Assim: 

 

 

Figura 35: Fórmula para o cálculo do preço de indiferença financeira 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Nas Tabelas 16 e 17, são apresentadas as economias (ou prejuízos), de 

forma percentual, por mês (em Reais) e por ano (em Reais), para cada 

combustível escolhido, quando da adoção dos pellets de madeira. Observam-

se economias interessantes, que justificam, por si só, não se ter considerado 

no estudo comparativo o investimento nos equipamentos específicos para a 

queima prática e eficiente dos pellets.  

 

 

Economia (%) = {1 – {[(PP  / PBPF ).(PCIBPF . ηBPF)] / [(PCIP  . ηP) .1000]}} .100%

PP = {PBPF .[(PCIP . ηP) / (PCIBPF . ηBPF )]} .1000
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Tabela 16: Cenário Conservador - Economia com uso de pellets de madeira 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 17: Cenário Intermediário - Economia com uso de pellets de madeira 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

A Tabela 18 resume os intervalos de indiferença para o preço dos pellets 

de madeira, para cada combustível concorrente, e se pode observar uma 

coerência em relação ao posicionamento desses preços. 

 

Combustível
PCI    

(kcal/kg)
Fonte

Peso Específico 
(kg/m 3)

Valor            
(R$)

Unidade Fonte
Rendimento  

(%)
Fonte

Pellets 4.600 PelletBraz 650 500,00              tonelada PelletBraz 87% VSC - Florestal

Óleo BPF-A1 9.650 Zetec Tec. Ambiental 1.000 1,0414              kg Gasmig 80% VSC - Florestal

GLP 11.025 Zetec Tec. Ambiental 550 2,0000              kg Consigaz 92% VSC - Florestal

Gás Natural 8.800 Autoterm 0,776 1,1947              m3 Comgás 91% VSC - Florestal

Briquete 4.400 PelletBraz 700 355,88              tonelada AgroAnalyssis - FGV 75% VSC - Florestal

Cavaco 2.400 OperFlora 330 160,00              tonelada OperFlora 70% VSC - Florestal

Lenha (40% de umidade) 2.450 Gasmig 500 67,00                m3 Gasmig 65% Zetec Tec. Ambiental

Energia Elétrica 860 Consigaz 0,15                  kWh Consigaz 100% VSC - Florestal

Combustível Unidade BPF-A1 GLP Gás Natural Briquete Cavac o Lenha Energia Elétrica

Poder Calorífico Inferior PCI (kcal/kg) 9.650 11.025 8.800 4.400 2.400 2.450 860

Consumo mês (Várias) 57.614,75                 30.000,00                  50.222,28        168,60              375,00                        896 400.000

Consumo (R$/mês) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00        60.000,00                  60.000,00 60.000,00

Consumo de Pellets (ton/mês) 111,14 76,03 100,49 139,02 157,42 178,18 85,96

Consumo de Pellets (R$/mês) 55.570,45 38.017,24                  50.247,37        69.511,16        78.710,64                  89.087,92 42.978,51

Economia (%) 7,38 36,64 16,25 (15,85) (31,18) (48,48) 28,37

Economia (R$/mês) 4.429,55 21.982,76 9.752,63 (9.511,16) (18.710,64) (29.087,92) 17.021,49

Economia (R$/ano) 53.154,62 263.793,10 117.031,51 (114.133,91) (224.527,74) (349.055,02) 204.257,87

Preço de indiferença (R$/ton.) 539,86 789,12 597,05 431,59 381,14 336,75 698,02

Dados de Cliente Hipotético

Combustível
PCI    

(kcal/kg)
Fonte

Peso Específico 
(kg/m 3)

Valor            
(R$)

Unidade Fonte
Rendimento  

(%)
Fonte

Pellets 4.600 PelletBraz 650 500,00              tonelada PelletBraz 90% VSC - Florestal

Óleo BPF-A1 9.600 Gasmig 1.000 1,1000              kg Gasmig 80% VSC - Florestal

GLP 11.000 Gasmig 550 2,3000              kg Consigaz 90% Zetec Tec. Ambiental

Gás Natural 8.600 Zetec Tec. Ambiental 0,776 1,2500              m3 Comgás 90% Zetec Tec. Ambiental

Briquete 4.400 PelletBraz 700 390,00              tonelada PelletBraz 75% VSC - Florestal

Cavaco 2.400 OperFlora 330 170,00              tonelada OperFlora 65% VSC - Florestal

Lenha (40% de umidade) 2.450 Zetec Tec. Ambiental 500 70,00                m3 Gasmig 60% VSC - Florestal

Energia Elétrica 860 Consigaz 0,17                  kWh Consigaz 100% VSC - Florestal

Combustível Unidade BPF-A1 GLP Gás Natural Briquete Cavac o Lenha Energia Elétrica

Poder Calorífico Inferior PCI (kcal/kg) 9.600 11.000 8.600 4.400 2.400 2.450 860

Consumo mês (Várias) 54.545,45                 26.086,96                  48.000,00        153,85              352,94                        857 352.941

Consumo (R$/mês) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00        60.000,00                  60.000,00 60.000,00

Consumo de Pellets (ton/mês) 101,19 63,77 89,74 122,63 132,99 152,17 73,32

Consumo de Pellets (R$/mês) 50.592,89 31.884,06                  44.869,57        61.315,50        66.496,16                  76.086,96 36.658,14

Economia (%) 15,68 46,86 25,22 (2,19) (10,83) (26,81) 38,90

Economia (R$/mês) 9.407,11 28.115,94 15.130,43 (1.315,50) (6.496,16) (16.086,96) 23.341,86

Economia (R$/ano) 112.885,38 337.391,30 181.565,22 (15.785,95) (77.953,96) (193.043,48) 280.102,30

Preço de indiferença (R$/ton.) 592,97 940,91 668,60 489,27 451,15 394,29 818,37

Dados de Cliente Hipotético
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 Os pellets de madeira mostram-se mais caros do que o de outras 

formas de biomassa (briquete, cavaco e lenha), e mais baratos, dentro de uma 

escala racional, do que os dos combustíveis fósseis (óleo BPF-A1, gás natural 

e gás liquefeito de petróleo) e os da energia elétrica. Partiu-se do valor de 

R$500,00 por tonelada de pellets energéticos para este estudo comparativo. 

 

Tabela 18: Intervalos dos preços de indiferença para cada combustível 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, será adotado o valor de R$490,00/t para a análise financeira, por 

ser o valor inteiro mais próximo do preço dos pellets de madeira 

correspondente ao limite inferior do intervalo de indiferença financeira 

(R$539,86/t), menos o frete líquido de impostos diretos (R$50,50/t). 

 

Quando se trata de um país produtor de petróleo, o resultado final desta 

análise comparativa pode ser diferente. Em 2000, a Tabela 19 mostra que, nos 

Estados Unidos, tanto o gás natural como o óleo para queima, eram mais 

baratos do que os pellets de madeira, quando utilizados para aquecimento 

residencial. 

 

Combustível
Cenário 

Conservador
Cenário 

Intermediário

Óleo BPF-A1 539,86 592,97

GLP 789,12 940,91

Gás Natural 597,05 668,60

Energia Elétrica 698,02 818,37

Lenha (40% umidade) 336,75 394,29

Cavaco 381,14 451,15

Briquete 431,59 489,27
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Tabela 19: Custo residencial de energia para calefação nos Estados Unidos 

 

Fonte: Adaptada da Federal Trade Comission apud MALISIUS, 2000, p. 33 

 

 

4.2.  Resultados do estudo de viabilidade financeir a 

 

Com essas premissas, o Payback calculado foi de 47 meses, sendo o 

NPV de R$10.942.127, considerando-se uma taxa real de desconto de 7,0% 

a.a., e com uma IRR, obtida do fluxo de caixa que corresponde ao 

investimento, no valor de 25,18% a.a.. Foi arbitrado um período de dez anos, 

sem se considerar da perpetuidade. A análise inclui o recolhimento de Imposto 

de renda e da Contribuição social pelo regime do lucro real. O fluxo de caixa e 

os resultados da análise de viabilidade financeira foram apresentados na 

Tabela 20. 

 

Preço (*)
(Várias)

Pellets de madeira USD135/t 7,94                1,00                 0,027             
Gás Natural 61,2 cents/therm 6,12                0,77                 0,021             
GLP USD0,98/gal 10,69             1,35                 0,036             
Óleo para queima USD0,99/gal 6,60                0,83                 0,023             
Energia elétrica 8,31 centes/kWh 24,35             3,07                 0,083             

(*) Baseado nos preços médios de energia publicados pela Comissão Federal de Comércio (Fevereiro/1997)

Fator de conversão 
para pellets

Custo equivalente 
(USD / MMBtu)

Custo equivalente 
(USD/kWh)

Combustível
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Tabela 20: Fluxo de caixa projetado e resultados dos métodos-chave 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.  Resultados da análise de sensibilidade das va riáveis 

 

As variáveis apresentadas na Tabela 21 foram identificadas para se 

iniciar a análise de sensibilidade, cujos intervalos escolhidos para a 

movimentação do NPV, seguiram o princípio de se mostrar a transição de 

valores positivos para negativos, para este método-chave. 

 

Nível de utilização (%): 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90%

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 A no 10

Receitas Operacionais 12.768.210 13.750.380 14.732.550 15.714.720 16.696.890 17.679.060 17.679.060 17.679.060 17.679.060 17.679.060

• Custos fixos operacionais (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) (1.523.965) 

• Custos variáveis operacionais (4.533.051) (4.881.747) (5.230.444) (5.579.140) (5.927.836) (6.276.532) (6.276.532) (6.276.532) (6.276.532) (6.276.532) 

• Impostos diretos (3.479.337) (3.746.979) (4.014.620) (4.282.261) (4.549.903) (4.817.544) (4.817.544) (4.817.544) (4.817.544) (4.817.544) 

• Despesas sobre vendas líquidas de impostos (185.777) (200.068) (214.359) (228.649) (242.940) (257.230) (257.230) (257.230) (257.230) (257.230) 

Resultado Operacional 3.046.079 3.397.621 3.749.163 4.100.705 4.452.246 4.803.788 4.803.788 4.803.788 4.803.788 4.803.788

• Custos fixos não-operacionais (Depreciação) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) (628.260) 

• Despesas e receitas financeiras (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) (110.943) 

Resultado tributável 2.306.876 2.658.418 3.009.959 3.361.501 3.713.043 4.064.585 4.064.585 4.064.585 4.064.585 4.064.585

• Imposto de renda (576.719) (664.604) (752.490) (840.375) (928.261) (1.016.146) (1.016.146) (1.016.146) (1.016.146) (1.016.146) 

• Contribuição social (207.619) (239.258) (270.896) (302.535) (334.174) (365.813) (365.813) (365.813) (365.813) (365.813) 

Resultado líquido 1.522.538         1.754.556      1.986.573    2.218.591    2.450.608    2.682.626    2.682.626    2.682.626    2.682.626    2.682.626    

• Depreciação 599.485 570.938 550.567 531.949 515.454 499.471 483.984 468.977 454.435 440.344

Investimentos (260.000) (260.000) 

Desinvestimentos 2.335.321

Patrimônio Líquido (Capitalização) (9.446.604) 

Fluxo de Caixa Líquido (9.446.604) 2.122.023         2.325.494      2.537.140    2.750.540    2.706.063    3.182.097    3.166.610    3.151.603    3.137.061    5.198.291    

IRR 25,18% a.a. 15%

Payback 47 meses

Taxa de desconto: 7,00% a.a.

NPV

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 A no 10

Caixa Acumulado (R$): (9.446.604) (7.324.581) (4.999.087) (2.461.947) 288.593 2.994.656 6.176.754 9.343.364 12.494.966 15.632.027 20.830.318

Payback (meses): 47 12                     12                  12                11                

Depreciação nominal e linear (R$): 628.260            628.260         628.260       628.260       628.260       628.260       628.260       628.260       628.260       628.260       

Projeção do IGP-M (% a.a.): 4,8% 5,0% 3,7% 3,5% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%

Depreciação corrigida pela inflação projetada (R$): 599.485            570.938         550.567       531.949       515.454       499.471       483.984       468.977       454.435       440.344       

Fluxo de caixa projetado 

R$ 10.942.127
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Tabela 21: Sensibilidade do NPV às movimentações de algumas variáveis 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os valores idênticos e marcados com fundo amarelo, na Tabela 21, para 

o NPV (R$10.942.127), identificam os valores-base do fluxo financeiro 

analisado, sobre o qual foram promovidas as movimentações dessas variáveis. 

 

Os Gráficos 16, 17, 18, 19 e 20 tratam a informação da Tabela 21 com a 

intenção de colaborar com a identificação das variáveis que são direta (preço 

de venda e produção mensal) e indiretamente proporcionais (custo da matéria-

prima, custo da energia elétrica e taxa real de desconto) ao NPV. 

 

 

28,00         NPV (R$) 490,00      NPV (R$) 25,50       NPV (R$)         3.000 NPV (R$) 7,00% NPV (R$)

Custo de 
matéria-prima 

(R$/ton.)
10.942.127

Preço de 
Venda 

(R$/ton.)
10.942.127

Energia 
elétrica 
(R$/ton.)

10.942.127
Produção 

(ton.)
10.942.127

Taxa de 
desconto (% 

a.a.)
10.942.127

24,00            13.937.554 360,00         (1.562.855) 18,00         11.994.584 1.500 (1.975.870) 5,0% 13.230.073

26,00            12.439.840 370,00         (600.933) 25,50         10.942.127 1.600 (1.114.670) 7,0% 10.942.127

28,00            10.942.127 380,00         360.989 33,00         9.889.669 1.700 (253.470) 9,0% 8.975.485

30,00            9.444.413 390,00         1.322.910 40,50         8.837.212 1.800 607.730 11,0% 7.276.649

32,00            7.946.699 400,00         2.284.832 48,00         7.784.755 1.900 1.468.929 13,0% 5.802.125

34,00            6.448.985 410,00         3.246.754 55,50         6.732.298 2.000 2.330.129 15,0% 4.516.379

36,00            4.951.272 420,00         4.208.675 63,00         5.679.841 2.100 3.191.329 17,0% 3.390.239

38,00            3.453.558 430,00         5.170.597 70,50         4.627.383 2.200 4.052.529 19,0% 2.399.645

40,00            1.955.844 440,00         6.132.518 78,00         3.574.926 2.300 4.913.728 21,0% 1.524.662

42,00            458.130 450,00         7.094.440 85,50         2.522.469 2.400 5.774.928 23,0% 748.703

44,00            (1.039.583) 460,00         8.056.362 93,00         1.470.012 2.500 6.636.128 25,0% 57.907

46,00            (2.550.617) 470,00         9.018.283 100,50       417.555 2.600 7.497.328 27,0% (559.360)

48,00            (4.175.005) 480,00         9.980.205 108,00       (634.903) 2.700 8.358.527 29,0% (1.112.896)

50,00            (5.965.247) 490,00         10.942.127 115,50       (1.687.360) 2.800 9.219.727 31,0% (1.610.991)

52,00            (8.119.135) 500,00         11.904.048 123,00       (2.764.351) 2.900 10.080.927 33,0% (2.060.682)

54,00            (10.388.398) 510,00         12.865.970 130,50       (3.905.324) 3.000 10.942.127 35,0% (2.467.965)
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Gráfico 16: NPV (R$) x Custo da matéria-prima (R$/m3) 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Gráfico 17: NPV (R$) x Preço de venda (R$/t) 
Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 18: NPV (R$) x Energia elétrica (R$/t) 
Fonte: Elaboração própria 

 

 
Gráfico 19: NPV (R$) x Produção mensal (t) 

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 20: NPV (R$) x Taxa real de desconto (% a.a.) 
Fonte: Elaboração própria 

 

No Gráfico 21, identifica-se que a produção mensal, que pode ser 

chamada, também, escala de produção, é fundamental para a redução do 

custo total dos pellets de madeira, líquido de impostos e do custo do frete 

médio. 

 

Os dados utilizados para a construção do Gráfico 21 são apresentados 

no Apêndice D, e desta forma fica claro que produções mensais inferiores a 

duas mil toneladas (custo de R$286,48/t), praticamente inviabilizam a 

aprovação, dentro de critérios consagrados de finanças corporativas, do 

investimento nesta indústria hipotética. 
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Gráfico 21: Custo de produção (R$/t) x Produção mensal (t) 
Fonte: Elaboração própria 

 

As Tabelas 22, 23, 24 e 25 mostram o comportamento do custo de 

matéria-prima, do custo de energia elétrica, da produção mensal e da taxa real 

de desconto, contra o preço de venda dos pellets, onde o fundo verde 

determina a região onde os projetos devem ser aprovados, e a célula com 

fundo amarelo identifica o cruzamento das variáveis-base do fluxo financeiro 

analisado. 

 

Tabela 22: Sensibilidade do NPV em função do custo da matéria-prima e do preço de venda  

Fonte: Elaboração própria 

 

R$ 0

R$ 200

R$ 400

R$ 600

R$ 800

R$ 1.000

R$ 1.200

R$ 1.400

R$ 1.600

R$ 1.800

R$ 2.000

NPV
R$ 10.942.127 360,00     370,00     380,00     390,00     400,00     410,00     420,00     430,00     440,00     450,00     460,00     470,00     480,00     490,00     500,00     510,00     

24,00          1.432.573 2.394.494 3.356.416 4.318.338 5.280.259 6.242.181 7.204.103 8.166.024 9.127.946 10.089.868 11.051.789 12.013.711 12.975.633 13.937.554 14.899.476 15.861.397

26,00          ( 65.141) 896.781 1.858.702 2.820.624 3.782.546 4.744.467 5.706.389 6.668.311 7.630.232 8.592.154 9.554.075 10.515.997 11.477.919 12.439.840 13.401.762 14.363.684

28,00          ( 1.562.855) ( 600.933) 360.989 1.322.910 2.284.832 3.246.754 4.208.675 5.170.597 6.132.518 7.094.440 8.056.362 9.018.283 9.980.205 10.942.127 11.904.048 12.865.970

30,00          ( 3.099.619) ( 2.098.647) ( 1.136.725) ( 174.804) 787.118 1.749.040 2.710.961 3.672.883 4.634.805 5.596.726 6.558.648 7.520.570 8.482.491 9.444.413 10.406.335 11.368.256

32,00          ( 4.776.808) ( 3.682.756) ( 2.650.394) ( 1.672.517) ( 710.596) 251.326 1.213.248 2.175.169 3.137.091 4.099.013 5.060.934 6.022.856 6.984.778 7.946.699 8.908.621 9.870.542

34,00          ( 6.642.707) ( 5.418.383) ( 4.280.653) ( 3.216.102) ( 2.208.309) ( 1.246.388) ( 284.466) 677.456 1.639.377 2.601.299 3.563.220 4.525.142 5.487.064 6.448.985 7.410.907 8.372.829

36,00          ( 8.911.970) ( 7.454.513) ( 6.084.335) ( 4.906.212) ( 3.805.818) ( 2.766.877) ( 1.782.180) ( 820.258) 141.663 1.103.585 2.065.507 3.027.428 3.989.350 4.951.272 5.913.193 6.875.115

38,00          ( 11.181.233) ( 9.723.776) ( 8.266.319) ( 6.808.862) ( 5.553.892) ( 4.410.057) ( 3.333.206) ( 2.317.972) ( 1.356.050) ( 394.129) 567.793 1.529.715 2.491.636 3.453.558 4.415.480 5.377.401

40,00          ( 13.450.496) ( 11.993.039) ( 10.535.582) ( 9.078.125) ( 7.620.668) ( 6.225.718) ( 5.035.615) ( 3.928.881) ( 2.883.360) ( 1.891.842) ( 929.921) 32.001 993.922 1.955.844 2.917.766 3.879.687

42,00          ( 15.719.760) ( 14.262.303) ( 12.804.846) ( 11.347.388) ( 9.889.931) ( 8.432.474) ( 6.975.017) ( 5.689.401) ( 4.539.460) ( 3.456.268) ( 2.434.135) ( 1.465.713) ( 503.791) 458.130 1.420.052 2.381.974

44,00          ( 17.989.023) ( 16.531.566) ( 15.074.109) ( 13.616.652) ( 12.159.195) ( 10.701.738) ( 9.244.281) ( 7.786.824) ( 6.367.101) ( 5.169.669) ( 4.051.943) ( 2.999.843) ( 2.001.505) ( 1.039.583) ( 77.662) 884.260

46,00          ( 20.258.286) ( 18.800.829) ( 17.343.372) ( 15.885.915) ( 14.428.458) ( 12.971.001) ( 11.513.544) ( 10.056.087) ( 8.598.630) ( 7.141.173) ( 5.824.910) ( 4.668.864) ( 3.579.330) ( 2.550.617) ( 1.575.376) ( 613.454)

48,00          ( 22.527.549) ( 21.070.092) ( 19.612.635) ( 18.155.178) ( 16.697.721) ( 15.240.264) ( 13.782.807) ( 12.325.350) ( 10.867.893) ( 9.410.436) ( 7.952.979) ( 6.508.484) ( 5.305.179) ( 4.175.005) ( 3.116.325) ( 2.111.168)

50,00          ( 24.796.813) ( 23.339.356) ( 21.881.899) ( 20.424.442) ( 18.966.985) ( 17.509.527) ( 16.052.070) ( 14.594.613) ( 13.137.156) ( 11.679.699) ( 10.222.242) ( 8.764.785) ( 7.307.328) ( 5.965.247) ( 4.798.267) ( 3.702.393)

52,00          ( 27.066.076) ( 25.608.619) ( 24.151.162) ( 22.693.705) ( 21.236.248) ( 19.778.791) ( 18.321.334) ( 16.863.877) ( 15.406.420) ( 13.948.963) ( 12.491.506) ( 11.034.049) ( 9.576.592) ( 8.119.135) ( 6.661.677) ( 5.440.688)

54,00          ( 29.335.339) ( 27.877.882) ( 26.420.425) ( 24.962.968) ( 23.505.511) ( 22.048.054) ( 20.590.597) ( 19.133.140) ( 17.675.683) ( 16.218.226) ( 14.760.769) ( 13.303.312) ( 11.845.855) ( 10.388.398) ( 8.930.941) ( 7.473.484)
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Tabela 23: Sensibilidade do NPV em função da energia elétrica e do preço de venda  

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 24: Sensibilidade do NPV em função da produção mensal e do preço de venda  

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Tabela 25: Sensibilidade do NPV em função da taxa real de desconto e do preço de venda 

Fonte: Elaboração própria 

 

Da análise acurada das tabelas anteriores e da Tabela 26 que 

demonstra para cada variável escolhida, o efeito de variação percentual do 

NPV
R$ 10.942.127 360,00     370,00     380,00     390,00     400,00     410,00     420,00     430,00     440,00     450,00     460,00     470,00     480,00     490,00     500,00     510,00     

18,00          ( 510.397) 451.524 1.413.446 2.375.367 3.337.289 4.299.211 5.261.132 6.223.054 7.184.976 8.146.897 9.108.819 10.070.741 11.032.662 11.994.584 12.956.505 13.918.427

25,50          ( 1.562.855) ( 600.933) 360.989 1.322.910 2.284.832 3.246.754 4.208.675 5.170.597 6.132.518 7.094.440 8.056.362 9.018.283 9.980.205 10.942.127 11.904.048 12.865.970

33,00          ( 2.629.709) ( 1.653.390) ( 691.469) 270.453 1.232.375 2.194.296 3.156.218 4.118.140 5.080.061 6.041.983 7.003.905 7.965.826 8.927.748 9.889.669 10.851.591 11.813.513

40,50          ( 3.761.682) ( 2.725.507) ( 1.743.926) ( 782.004) 179.917 1.141.839 2.103.761 3.065.682 4.027.604 4.989.526 5.951.447 6.913.369 7.875.291 8.837.212 9.799.134 10.761.056

48,00          ( 4.965.737) ( 3.862.676) ( 2.821.305) ( 1.834.461) ( 872.540) 89.382 1.051.304 2.013.225 2.975.147 3.937.068 4.898.990 5.860.912 6.822.833 7.784.755 8.746.677 9.708.598

55,50          ( 6.265.802) ( 5.072.174) ( 3.963.670) ( 2.917.103) ( 1.924.997) ( 963.075) ( 1.154) 960.768 1.922.690 2.884.611 3.846.533 4.808.455 5.770.376 6.732.298 7.694.220 8.656.141

63,00          ( 7.808.077) ( 6.381.860) ( 5.183.309) ( 4.064.665) ( 3.012.901) ( 2.015.532) ( 1.053.611) ( 91.689) 870.232 1.832.154 2.794.076 3.755.997 4.717.919 5.679.841 6.641.762 7.603.684

70,50          ( 9.402.709) ( 7.945.252) ( 6.497.918) ( 5.294.444) ( 4.165.659) ( 3.108.699) ( 2.106.068) ( 1.144.146) ( 182.225) 779.697 1.741.619 2.703.540 3.665.462 4.627.383 5.589.305 6.551.227

78,00          ( 10.997.342) ( 9.539.884) ( 8.082.427) ( 6.624.970) ( 5.405.579) ( 4.268.465) ( 3.204.496) ( 2.196.604) ( 1.234.682) ( 272.760) 689.161 1.651.083 2.613.005 3.574.926 4.536.848 5.498.770

85,50          ( 12.591.974) ( 11.134.517) ( 9.677.060) ( 8.219.603) ( 6.762.146) ( 5.516.714) ( 4.374.576) ( 3.300.294) ( 2.287.139) ( 1.325.217) ( 363.296) 598.626 1.560.547 2.522.469 3.484.391 4.446.312

93,00          ( 14.186.606) ( 12.729.149) ( 11.271.692) ( 9.814.235) ( 8.356.778) ( 6.899.321) ( 5.627.850) ( 4.480.686) ( 3.400.354) ( 2.381.159) ( 1.415.753) ( 453.831) 508.090 1.470.012 2.431.934 3.393.855

100,50        ( 15.781.238) ( 14.323.781) ( 12.866.324) ( 11.408.867) ( 9.951.410) ( 8.493.953) ( 7.036.496) ( 5.738.985) ( 4.586.797) ( 3.501.348) ( 2.476.957) ( 1.506.289) ( 544.367) 417.555 1.379.476 2.341.398

108,00        ( 17.375.870) ( 15.918.413) ( 14.460.956) ( 13.003.499) ( 11.546.042) ( 10.088.585) ( 8.631.128) ( 7.173.671) ( 5.850.351) ( 4.692.908) ( 3.602.342) ( 2.572.755) ( 1.596.824) ( 634.903) 327.019 1.288.941

115,50        ( 18.970.502) ( 17.513.045) ( 16.055.588) ( 14.598.131) ( 13.140.674) ( 11.683.217) ( 10.225.760) ( 8.768.303) ( 7.310.846) ( 5.966.409) ( 4.799.018) ( 3.703.336) ( 2.668.553) ( 1.687.360) ( 725.438) 236.484

123,00        ( 20.565.134) ( 19.107.677) ( 17.650.220) ( 16.192.763) ( 14.735.306) ( 13.277.849) ( 11.820.392) ( 10.362.935) ( 8.905.478) ( 7.448.021) ( 6.082.467) ( 4.905.129) ( 3.804.330) ( 2.764.351) ( 1.777.895) ( 815.974)

130,50        ( 22.159.766) ( 20.702.309) ( 19.244.852) ( 17.787.395) ( 16.329.938) ( 14.872.481) ( 13.415.024) ( 11.957.567) ( 10.500.110) ( 9.042.653) ( 7.585.196) ( 6.198.526) ( 5.011.239) ( 3.905.324) ( 2.860.148) ( 1.868.431)
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NPV
R$ 10.942.127 360,00     370,00     380,00     390,00     400,00     410,00     420,00     430,00     440,00     450,00     460,00     470,00     480,00     490,00     500,00     510,00     

1.500          ( 9.934.168) ( 9.205.439) ( 8.476.711) ( 7.747.982) ( 7.019.254) ( 6.322.527) ( 5.712.680) ( 5.125.194) ( 4.561.393) ( 4.012.713) ( 3.478.569) ( 2.966.232) ( 2.458.766) ( 1.975.870) ( 1.494.909) ( 1.013.948)

1.600          ( 9.260.884) ( 8.483.574) ( 7.706.264) ( 6.928.953) ( 6.205.939) ( 5.562.012) ( 4.941.031) ( 4.342.784) ( 3.768.854) ( 3.208.060) ( 2.666.762) ( 2.140.720) ( 1.627.695) ( 1.114.670) ( 601.645) ( 88.620)

1.700          ( 8.587.601) ( 7.761.709) ( 6.935.816) ( 6.171.209) ( 5.489.675) ( 4.834.594) ( 4.201.577) ( 3.596.214) ( 3.010.083) ( 2.434.954) ( 1.888.737) ( 1.343.648) ( 798.559) ( 253.470) 291.619 836.708

1.800          ( 7.914.318) ( 7.039.843) ( 6.218.335) ( 5.495.670) ( 4.802.938) ( 4.135.766) ( 3.494.794) ( 2.879.768) ( 2.278.035) ( 1.700.882) ( 1.123.729) ( 546.576) 30.577 607.730 1.184.882 1.762.035

1.900          ( 7.241.034) ( 6.347.319) ( 5.579.997) ( 4.846.062) ( 4.141.175) ( 3.464.593) ( 2.817.116) ( 2.186.373) ( 1.577.156) ( 967.939) ( 358.722) 250.495 859.712 1.468.929 2.078.146 2.687.363

2.000          ( 6.567.751) ( 5.742.655) ( 4.963.968) ( 4.217.802) ( 3.505.611) ( 2.822.125) ( 2.158.839) ( 1.517.558) ( 876.276) ( 234.995) 406.286 1.047.567 1.688.848 2.330.129 2.971.410 3.612.691

2.100          ( 5.991.358) ( 5.161.164) ( 4.371.455) ( 3.617.848) ( 2.894.797) ( 2.195.432) ( 1.522.087) ( 848.742) ( 175.397) 497.948 1.171.293 1.844.638 2.517.984 3.191.329 3.864.674 4.538.019

2.200          ( 5.441.319) ( 4.601.532) ( 3.801.304) ( 3.035.131) ( 2.296.154) ( 1.590.745) ( 885.336) ( 179.927) 525.483 1.230.892 1.936.301 2.641.710 3.347.119 4.052.529 4.757.938 5.463.347

2.300          ( 4.906.389) ( 4.055.979) ( 3.243.128) ( 2.465.012) ( 1.723.531) ( 986.058) ( 248.584) 488.889 1.226.362 1.963.835 2.701.309 3.438.782 4.176.255 4.913.728 5.651.202 6.388.675

2.400          ( 4.388.657) ( 3.527.244) ( 2.706.840) ( 1.920.445) ( 1.150.908) ( 381.370) 388.167 1.157.704 1.927.242 2.696.779 3.466.316 4.235.853 5.005.391 5.774.928 6.544.465 7.314.003

2.500          ( 3.888.748) ( 3.016.329) ( 2.181.487) ( 1.379.886) ( 578.284) 223.317 1.024.918 1.826.520 2.628.121 3.429.722 4.231.324 5.032.925 5.834.526 6.636.128 7.437.729 8.239.331

2.600          ( 3.395.622) ( 2.513.873) ( 1.672.992) ( 839.327) ( 5.661) 828.004 1.661.670 2.495.335 3.329.000 4.162.666 4.996.331 5.829.997 6.663.662 7.497.328 8.330.993 9.164.658

2.700          ( 2.924.855) ( 2.030.226) ( 1.164.497) ( 298.767) 566.962 1.432.692 2.298.421 3.164.151 4.029.880 4.895.609 5.761.339 6.627.068 7.492.798 8.358.527 9.224.257 10.089.986

2.800          ( 2.456.230) ( 1.553.795) ( 656.002) 241.792 1.139.585 2.037.379 2.935.172 3.832.966 4.730.759 5.628.553 6.526.347 7.424.140 8.321.934 9.219.727 10.117.521 11.015.314

2.900          ( 2.007.222) ( 1.077.364) ( 147.507) 782.351 1.712.209 2.642.066 3.571.924 4.501.781 5.431.639 6.361.497 7.291.354 8.221.212 9.151.069 10.080.927 11.010.784 11.940.642

3.000          ( 1.562.855) ( 600.933) 360.989 1.322.910 2.284.832 3.246.754 4.208.675 5.170.597 6.132.518 7.094.440 8.056.362 9.018.283 9.980.205 10.942.127 11.904.048 12.865.970
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R$ 10.942.127 360,00     370,00     380,00     390,00     400,00     410,00     420,00     430,00     440,00     450,00     460,00     470,00     480,00     490,00     500,00     510,00     

5,0% ( 597.374) 466.276 1.529.926 2.593.576 3.657.225 4.720.875 5.784.525 6.848.174 7.911.824 8.975.474 10.039.124 11.102.773 12.166.423 13.230.073 14.293.722 15.357.372

7,0% ( 1.562.855) ( 600.933) 360.989 1.322.910 2.284.832 3.246.754 4.208.675 5.170.597 6.132.518 7.094.440 8.056.362 9.018.283 9.980.205 10.942.127 11.904.048 12.865.970

9,0% ( 2.385.528) ( 1.511.604) ( 637.680) 236.244 1.110.168 1.984.093 2.858.017 3.731.941 4.605.865 5.479.789 6.353.713 7.227.637 8.101.561 8.975.485 9.849.409 10.723.333

11,0% ( 3.090.096) ( 2.292.654) ( 1.495.212) ( 697.770) 99.672 897.114 1.694.556 2.491.997 3.289.439 4.086.881 4.884.323 5.681.765 6.479.207 7.276.649 8.074.091 8.871.533

13,0% ( 3.696.503) ( 2.965.839) ( 2.235.176) ( 1.504.512) ( 773.848) ( 43.185) 687.479 1.418.143 2.148.806 2.879.470 3.610.134 4.340.798 5.071.461 5.802.125 6.532.789 7.263.452

15,0% ( 4.220.933) ( 3.548.832) ( 2.876.731) ( 2.204.630) ( 1.532.529) ( 860.428) ( 188.327) 483.773 1.155.874 1.827.975 2.500.076 3.172.177 3.844.278 4.516.379 5.188.480 5.860.581

17,0% ( 4.676.579) ( 4.056.055) ( 3.435.530) ( 2.815.006) ( 2.194.481) ( 1.573.957) ( 953.433) ( 332.908) 287.616 908.141 1.528.665 2.149.190 2.769.714 3.390.239 4.010.763 4.631.288

19,0% ( 5.074.250) ( 4.499.335) ( 3.924.420) ( 3.349.505) ( 2.774.590) ( 2.199.675) ( 1.624.760) ( 1.049.845) ( 474.930) 99.985 674.900 1.249.815 1.824.730 2.399.645 2.974.560 3.549.474

21,0% ( 5.422.838) ( 4.888.415) ( 4.353.992) ( 3.819.569) ( 3.285.145) ( 2.750.722) ( 2.216.299) ( 1.681.876) ( 1.147.453) ( 613.030) ( 78.607) 455.816 990.239 1.524.662 2.059.085 2.593.508

23,0% ( 5.729.693) ( 5.231.354) ( 4.733.016) ( 4.234.678) ( 3.736.340) ( 3.238.002) ( 2.739.664) ( 2.241.326) ( 1.742.987) ( 1.244.649) ( 746.311) ( 247.973) 250.365 748.703 1.247.041 1.745.380

25,0% ( 6.000.916) ( 5.534.852) ( 5.068.789) ( 4.602.726) ( 4.136.662) ( 3.670.599) ( 3.204.536) ( 2.738.473) ( 2.272.409) ( 1.806.346) ( 1.340.283) ( 874.220) ( 408.156) 57.907 523.970 990.033

27,0% ( 6.241.592) ( 5.804.497) ( 5.367.402) ( 4.930.307) ( 4.493.213) ( 4.056.118) ( 3.619.023) ( 3.181.928) ( 2.744.833) ( 2.307.739) ( 1.870.644) ( 1.433.549) ( 996.454) ( 559.360) ( 122.265) 314.830

29,0% ( 6.455.977) ( 6.044.971) ( 5.633.965) ( 5.222.958) ( 4.811.952) ( 4.400.946) ( 3.989.940) ( 3.578.933) ( 3.167.927) ( 2.756.921) ( 2.345.915) ( 1.934.908) ( 1.523.902) ( 1.112.896) ( 701.890) ( 290.884)

31,0% ( 6.647.647) ( 6.260.212) ( 5.872.777) ( 5.485.342) ( 5.097.907) ( 4.710.472) ( 4.323.037) ( 3.935.602) ( 3.548.166) ( 3.160.731) ( 2.773.296) ( 2.385.861) ( 1.998.426) ( 1.610.991) ( 1.223.556) ( 836.121)

33,0% ( 6.819.618) ( 6.453.546) ( 6.087.474) ( 5.721.402) ( 5.355.330) ( 4.989.258) ( 4.623.186) ( 4.257.114) ( 3.891.042) ( 3.524.970) ( 3.158.898) ( 2.792.826) ( 2.426.754) ( 2.060.682) ( 1.694.610) ( 1.328.538)

35,0% ( 6.974.443) ( 6.627.791) ( 6.281.139) ( 5.934.487) ( 5.587.835) ( 5.241.182) ( 4.894.530) ( 4.547.878) ( 4.201.226) ( 3.854.574) ( 3.507.922) ( 3.161.269) ( 2.814.617) ( 2.467.965) ( 2.121.313) ( 1.774.661)
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Preço de Venda (R$ / t)
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NPV para a variação de 1% (um por cento) na grandeza de cada variável. Para 

se verificar a estabilidade ou não das variações percentuais do NPV ao longo 

da série de valores de cada variável, tomou-se o cuidado de se fazer o estudo 

das variações com valores próximos (curto), intermediários (médio) e distantes 

(longo). 

 

Tabela 26: Sensibilidade do NPV (em %) para a variação de 1% no valor das variáveis 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Assim, como o preço de venda deverá seguir uma lógica de mercado em 

relação às fontes concorrentes de energia, verificou-se que o custo da matéria-

prima (R$/m3) e a produção mensal (t/mês) são o par de variáveis mais 

sensíveis do modelo financeiro. As Tabelas 27, 28 e 29 mostram as regiões 

onde o investimento na indústria de pellets é viável. 

 

Tabela 27: Sensibilidade do NPV em função do custo da matéria-prima e da produção mensal 

Fonte: Elaboração própria 
 

Custo de matéria-prima (R$ / t) Preço de Venda (R$ /  t) Energia elétrica (R$ / t) Produção mensal (t) Taxa  de desconto   (% a.a.)

 C
ur

to
 R$ 2,00 (1.497.714) R$ 10,00 (961.922) R$ 7,50 (1.052.457) 100 (861.200) 2% (1.966.642)

R$ 1,00 (748.857) R$ 1,00 (96.192) R$ 1,00 (140.328) 1 (8.612) 1% (983.321)

7,1% 10,7% 2,0% 8,8% 29,4% 9,6% 3,3% 7,9% 28,6% 18,0%

1% 1,50% 1% 4,31% 1% 0,33% 1% 2,36% 1% 0,63%

R$ 12,00 (8.986.283) R$ 60,00 (5.771.530) R$ 45,00 (6.314.743) 600 (5.167.199) 12% (8.542.482)

R$ 1,00 (748.857) R$ 1,00 (96.192) R$ 1,00 (140.328) 1 (8.612) 1% (711.874)

42,9% 82,1% 12,2% 52,7% 176,5% 57,7% 20,0% 47,2% 171,4% 78,1%

1% 1,92% 1% 4,31% 1% 0,33% 1% 2,36% 1% 0,46%

26,00                (21.330.524) R$ 130,00 (12.504.981) R$ 105,00 (14.847.451) 1.500 (12.917.996) 28% (13.410.092)

R$ 1,00 (820.405) R$ 1,00 (96.192) R$ 1,00 (141.404) 1 (8.612) 1% (478.932)

92,9% 194,9% 26,5% 114,3% 411,8% 135,7% 50,0% 118,1% 400,0% 122,6%

1% 2,10% 1% 4,31% 1% 0,33% 1% 2,36% 1% 0,31%

 L
on

go
 

 C
ur

to
 

 M
éd

io
  

NPV
R$ 10.942.127 1.500    1.600    1.700    1.800    1.900    2.000    2.100    2.200    2.300    2.400    2.500    2.600    2.700    2.800    2.900    3.000    

24,00       ( 478.156) 482.891 1.443.939 2.404.986 3.366.033 4.327.081 5.288.128 6.249.175 7.210.223 8.171.270 9.132.317 10.093.365 11.054.412 12.015.459 12.976.507 13.937.554

26,00       ( 1.227.013) ( 315.889) 595.234 1.506.358 2.417.481 3.328.605 4.239.728 5.150.852 6.061.976 6.973.099 7.884.223 8.795.346 9.706.470 10.617.593 11.528.717 12.439.840

28,00       ( 1.975.870) ( 1.114.670) ( 253.470) 607.730 1.468.929 2.330.129 3.191.329 4.052.529 4.913.728 5.774.928 6.636.128 7.497.328 8.358.527 9.219.727 10.080.927 10.942.127

30,00       ( 2.741.620) ( 1.913.451) ( 1.102.175) ( 290.899) 520.377 1.331.653 2.142.929 2.954.205 3.765.481 4.576.757 5.388.033 6.199.309 7.010.585 7.821.861 8.633.137 9.444.413

32,00       ( 3.540.100) ( 2.728.886) ( 1.950.879) ( 1.189.527) ( 428.175) 333.177 1.094.530 1.855.882 2.617.234 3.378.586 4.139.938 4.901.290 5.662.643 6.423.995 7.185.347 7.946.699

34,00       ( 4.378.017) ( 3.582.427) ( 2.821.529) ( 2.088.155) ( 1.376.727) ( 665.298) 46.130 757.558 1.468.987 2.180.415 2.891.843 3.603.272 4.314.700 5.026.129 5.737.557 6.448.985

36,00       ( 5.260.703) ( 4.480.814) ( 3.735.685) ( 3.019.548) ( 2.325.279) ( 1.663.774) ( 1.002.270) ( 340.765) 320.739 982.244 1.643.749 2.305.253 2.966.758 3.628.262 4.289.767 4.951.272

38,00       ( 6.192.291) ( 5.429.365) ( 4.700.097) ( 3.999.874) ( 3.322.942) ( 2.677.952) ( 2.050.669) ( 1.439.089) ( 827.508) ( 215.927) 395.654 1.007.235 1.618.815 2.230.396 2.841.977 3.453.558

40,00       ( 7.268.487) ( 6.432.152) ( 5.720.041) ( 5.035.864) ( 4.381.510) ( 3.751.735) ( 3.139.411) ( 2.547.109) ( 1.975.755) ( 1.414.098) ( 852.441) ( 290.784) 270.873 832.530 1.394.187 1.955.844

42,00       ( 8.403.119) ( 7.627.765) ( 6.852.412) ( 6.146.882) ( 5.508.301) ( 4.892.005) ( 4.295.894) ( 3.725.458) ( 3.166.632) ( 2.627.018) ( 2.100.536) ( 1.588.803) ( 1.077.069) ( 565.336) ( 53.603) 458.130

44,00       ( 9.537.750) ( 8.838.039) ( 8.138.328) ( 7.438.616) ( 6.738.905) ( 6.116.610) ( 5.540.589) ( 4.981.115) ( 4.443.246) ( 3.921.043) ( 3.408.716) ( 2.917.680) ( 2.430.754) ( 1.963.202) ( 1.501.393) ( 1.039.583)

46,00       ( 10.672.382) ( 10.048.313) ( 9.424.244) ( 8.800.174) ( 8.176.105) ( 7.552.036) ( 6.927.967) ( 6.341.334) ( 5.816.906) ( 5.314.490) ( 4.823.569) ( 4.343.942) ( 3.881.628) ( 3.424.766) ( 2.984.855) ( 2.550.617)

48,00       ( 11.807.014) ( 11.258.586) ( 10.710.159) ( 10.161.732) ( 9.613.305) ( 9.064.878) ( 8.516.451) ( 7.968.024) ( 7.419.597) ( 6.871.170) ( 6.359.675) ( 5.898.293) ( 5.454.433) ( 5.015.477) ( 4.594.093) ( 4.175.005)

50,00       ( 12.941.645) ( 12.468.860) ( 11.996.075) ( 11.523.290) ( 11.050.505) ( 10.577.721) ( 10.104.936) ( 9.632.151) ( 9.159.366) ( 8.686.581) ( 8.213.796) ( 7.741.011) ( 7.268.226) ( 6.795.441) ( 6.362.879) ( 5.965.247)

52,00       ( 14.076.277) ( 13.679.134) ( 13.281.991) ( 12.884.848) ( 12.487.706) ( 12.090.563) ( 11.693.420) ( 11.296.277) ( 10.899.134) ( 10.501.991) ( 10.104.849) ( 9.707.706) ( 9.310.563) ( 8.913.420) ( 8.516.277) ( 8.119.135)

54,00       ( 15.210.908) ( 14.889.408) ( 14.567.907) ( 14.246.406) ( 13.924.906) ( 13.603.405) ( 13.281.904) ( 12.960.403) ( 12.638.903) ( 12.317.402) ( 11.995.901) ( 11.674.401) ( 11.352.900) ( 11.031.399) ( 10.709.898) ( 10.388.398)

Produção mensal (t)
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Arbitrou-se na Tabela 28 que IRRs superiores à taxa real de 7,0% a.a. 

devam determinar a região de aprovação (células com fundo amarelo), mas 

retornos reais acima de 20% a.a. são os ideais para o risco desse projeto. 

 

Tabela 28: Sensibilidade da IRR em função do custo da matéria-prima e da produção mensal  

Fonte: Elaboração própria 

 
 

De forma análoga, arbitrou-se que Paybacks acima de oito anos são 

inaceitáveis (células com fundo vermelho), porém 60 meses (células com fundo 

verde), é o limite desejável em função do risco deste projeto financeiro, como 

mostra a Tabela 29. 

 

Tabela 29: Sensibilidade do Payback em função do custo da matéria-prima e da produção                   
mensal  

Fonte: Elaboração própria 

 

 

  

IRR
25,18% 1.500    1.600    1.700    1.800    1.900    2.000    2.100    2.200    2.300    2.400    2.500    2.600    2.700    2.800    2.900    3.000    

24,00       6,07% 7,92% 9,70% 11,43% 13,11% 14,75% 16,35% 17,92% 19,46% 20,97% 22,45% 23,91% 25,35% 26,78% 28,18% 29,57%

26,00       4,59% 6,39% 8,13% 9,82% 11,45% 13,05% 14,61% 16,13% 17,62% 19,08% 20,52% 21,93% 23,32% 24,70% 26,05% 27,39%

28,00       3,05% 4,81% 6,51% 8,15% 9,75% 11,30% 12,81% 14,29% 15,73% 17,15% 18,54% 19,91% 21,25% 22,58% 23,89% 25,18%

30,00       1,43% 3,18% 4,84% 6,44% 7,99% 9,50% 10,96% 12,40% 13,80% 15,17% 16,51% 17,83% 19,13% 20,41% 21,67% 22,92%

32,00       -0,30% 1,46% 3,11% 4,66% 6,17% 7,64% 9,06% 10,45% 11,80% 13,13% 14,43% 15,71% 16,96% 18,19% 19,41% 20,60%

34,00       -2,16% -0,39% 1,27% 2,82% 4,29% 5,71% 7,09% 8,43% 9,75% 11,03% 12,28% 13,52% 14,72% 15,91% 17,08% 18,23%

36,00       -4,17% -2,38% -0,72% 0,84% 2,32% 3,70% 5,04% 6,34% 7,61% 8,85% 10,06% 11,25% 12,41% 13,56% 14,68% 15,78%

38,00       -6,36% -4,55% -2,88% -1,30% 0,19% 1,58% 2,90% 4,16% 5,39% 6,58% 7,75% 8,90% 10,02% 11,12% 12,19% 13,25%

40,00       -9,16% -6,93% -5,23% -3,64% -2,15% -0,75% 0,59% 1,86% 3,06% 4,21% 5,34% 6,44% 7,52% 8,57% 9,61% 10,62%

42,00       #NÚM! -10,16% -8,02% -6,24% -4,73% -3,30% -1,96% -0,69% 0,53% 1,69% 2,80% 3,86% 4,89% 5,91% 6,90% 7,87%

44,00       #DIV/0! #DIV/0! #NÚM! -9,62% -7,70% -6,16% -4,80% -3,50% -2,28% -1,11% 0,01% 1,07% 2,11% 3,09% 4,04% 4,97%

46,00       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NÚM! -9,92% -8,20% -6,69% -5,44% -4,26% -3,13% -2,05% -1,02% -0,02% 0,93% 1,86%

48,00       #NÚM! #NÚM! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NÚM! -11,10% -9,53% -8,03% -6,72% -5,62% -4,57% -3,56% -2,60% -1,66%

50,00       #DIV/0! #DIV/0! #NÚM! #NÚM! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0 ! #DIV/0! #NÚM! #NÚM! -10,42% -9,09% -7,80% -6,71% -5,76%

52,00       #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NÚM! #NÚM ! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #NÚM! #NÚ M!

54,00       #NÚM! #NÚM! #NÚM! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! # DIV/0! #DIV/0! #NÚM! #NÚM! #NÚM! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

C
us

to
 d

a 
m

at
ér

ia
-p

rim
a 

(R
$ 

/ m
3 )

Produção mensal (t)

Payback

47            1.500    1.600    1.700    1.800    1.900    2.000    2.100    2.200    2.300    2.400    2.500    2.600    2.700    2.800    2.900    3.000    

24,00       108       91         83         84         84         71         72         72         59         60         60         60         47         47         47         48         

26,00       120       108       90         83         84         84         71         72         72         59         59         60         60         47         47         47         

28,00       120       107       108       90         83         84         84         71         72         72         59         59         60         60         60         47         

30,00       119       120       107       108       91         84         83         84         71         71         72         72         59         59         60         60         

32,00       132       119       120       120       108       92         86         83         84         84         71         72         72         59         59         59         

34,00       143       132       119       120       120       107       95         89         83         83         84         71         71         72         72         59         

36,00       180       156       131       119       120       120       107       108       92         87         83         84         84         71         71         72         

38,00       215       179       155       144       119       119       120       120       107       108       92         87         83         83         84         71         

40,00       240       240       191       167       143       131       119       119       120       120       107       108       93         88         83         83         

42,00       240       240       240       215       192       168       143       131       119       119       120       120       107       108       96         91         

44,00       240       240       240       240       240       215       192       168       156       131       119       119       119       120       120       107       

46,00       240       240       240       240       240       240       240       227       204       180       155       143       131       132       119       119       

48,00       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       227       203       179       168       156       144       

50,00       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       227       203       

52,00       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       

54,00       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       240       

Produção mensal (t)
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5. CONCLUSÕES 

 

O Brasil reúne condições geográficas, agrícolas e econômicas propícias 

para desenvolver e se beneficiar das tecnologias para uso de biomassas para 

fins energéticos, onde os pellets de madeira se enquadram. A maior opção do 

lado da oferta, no curto prazo, será os resíduos florestais e os das indústrias 

madeireiras, deixando para um segundo momento a adoção de florestas 

dedicadas. (REMADE, 2004). Observou-se, também, que em alguns países 

europeus os estímulos para a adoção dos pellets de madeira, como fonte 

alternativa de energia, tiveram um caráter de segurança energética, para 

diminuir a dependência externa na importação de combustíveis fósseis, mas 

não parece ser o caso do Brasil. 

 

Segundo o BNDES (2011), as florestas energéticas ainda são incipientes 

e restritas a países que apresentam altas produtividades florestais, onde o 

Brasil se enquadra, e podem colocar este país novamente como destaque 

global na bioenergia, assim como ocorreu com o etanol oriundo da cana-de-

açúcar. Entretanto, a concorrência pela terra para o cultivo de alimentos, para a 

produção de madeira para fins industriais e outras culturas energéticas, pode 

ser capaz de reduzir o ritmo dessa expansão, além de questões como o uso de 

recursos hídricos e o risco de deterioração do solo.  

 

Não se pode deixar de observar que ainda 85% da demanda energética 

mundial estão relacionados ao petróleo, carvão mineral e gás natural, o que 

direciona fortemente, tanto as decisões de se utilizar ou não fontes alternativas 

limpas e renováveis, quanto a velocidade de suas adoções, 

independentemente das questões ambientais e dos aspectos de 

sustentabilidade (COUTO Luiz C. et al, 2012). 

 

Políticas governamentais ou públicas de estímulo à utilização de 

energias limpas e renováveis, principalmente de subsídios fiscais para a 
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compra dos equipamentos que queimam pellets e a redução ou isenção do 

ICMS na sua comercialização, são imprescindíveis para a consolidação dos 

pellets de madeira como uma opção confiável de combustível. Vê-se, também, 

que um maior impulso ao crescimento desse mercado está intrinsecamente 

relacionado à possível adoção de metas ambientais de redução de emissões 

de CO2 em todo o planeta, principalmente através da União Europeia. 

 

Sugere-se, também, que o Brasil se candidate, como já fizeram o Japão, 

Canadá e Estados Unidos, a ser observador do European Pellet Council (EPC), 

a fim de que adote rapidamente os padrões e normas para os pellets de 

madeira da EN14961-2, evitando que uma concorrência desorganizada possa 

trazer incertezas aos consumidores quanto a qualidade do produto e seus 

potenciais riscos, em um mercado ainda desorganizado. Depois, deverá buscar 

ter voz ativa internacionalmente, para que certas restrições quanto à 

concentração de alguns elementos químicos, como a do Cloro, possam aleijar 

o Brasil de exportar pellets de eucaliptos, por exemplo. 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho demonstraram que as regiões de 

aceitação para o investimento em uma indústria hipotética de pellets não 

demonstraram ter áreas suficientemente confortáveis para endossar tal 

empreendimento, apesar do conservadorismo insistente no tratamento dos 

dados e das premissas. 

 

Há de se observar, também, que se deve manter esta postura analítica 

mais rígida para que haja espaço para necessários descontos no preço dos 

pellets para substituir o óleo BPF-A1 com eficácia, junto a pequenos e médios 

consumidores dentro do Estado de São Paulo. 

 

Ainda há pontos a serem melhor explorados, como algumas condições 

específicas, técnicas e financeiras, que envolvem os pellets de madeira. 

Acredita-se que no longo prazo, os pellets deverão ser produzidos em plantas 

junto às CHPs, pois a energia elétrica deverá seguir uma opção cara que pode 

comprometer a margem do negócio, ou até inviabilizá-lo. 
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Neste estudo, não foi abordado com profundidade o tema do balanço 

energético na produção dos pellets de base florestal, onde há emprego 

significativo de energia no processo industrial (secagem, moagem, prensagem 

etc.) para produzir um combustível que pretende ser mais eficiente e 

econômico. Por este fato, há críticos à pelletização, mas a percepção 

adquirida, após os estudos para a elaboração deste trabalho, é que há 

vantagens claras que justificam esta transformação dos resíduos de madeira.  

 

Entende-se que o regime tributário mais adequado economicamente 

para a empresa hipotética estudada é o do lucro presumido, devido a ter 

margem expressiva, sob certas condições econômico-financeiras, além de o 

faturamento anual ter se mostrado bem abaixo do limite de R$48 milhões (base 

2012). Esta escolha traria um resultado maior para esta atividade que poderia 

praticar preços de venda ainda mais baixos em comparação com as energias 

concorrentes analisadas. 

 

A infraestrutura logística segue necessitando de mais investimentos e 

pesquisas para se desenvolver de forma eficiente, e o conceito de raio 

econômico é um aspecto relevante para ser tratado com os devidos cuidados. 

Qualquer expansão na industrialização dos pellets ou o investimento em novas 

plantas produtoras de pellets de madeira devem analisar, primeiramente, a 

oferta de biomassa nas regiões de interesse, antes de qualquer outra 

preocupação. Este trabalho comprovou a sensibilidade do projeto quanto à 

variação do custo da matéria-prima. Não menos importante, a escala de 

produção surgiu como variável que praticamente condenou ao insucesso 

pequenas plantas produtoras de pellets. Tudo leva a crer que a insistência de 

se produzir e comercializar pequenos volumes somente faz sentido em 

mercados de nicho e com o quase obrigatório fracionamento das cargas (em 

sacos de até 20 kg ou, no máximo, em big-bags). 

 

O processo de adensamento aplicado à biomassa advinda da madeira 

reduz os custos de transporte, ampliando as possibilidades de negócios com 
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entregas em locais mais distantes da planta de produção dos pellets, e pode 

até viabilizar vendas no mercado internacional, principalmente o europeu. 

(BNDES, 2011). 

 

Finalmente, surge a questão da grande competição entre as fontes 

renováveis de energia, sobretudo na geração de vapor. Em termos gerais, 

mostrou-se neste trabalho a dificuldade de se aferir com precisão as condições 

ideais para se substituir o óleo BPF-A1, o que depende da localização, dos 

custos de transporte, da escala, do custo de produção, bem como do 

desenvolvimento tecnológico das rotas de conversão existentes para as fontes 

renováveis. Nesse sentido, a viabilidade da opção energética pelos pellets 

ainda deverá ser determinada em cada situação particular, de acordo com os 

fatores envolvidos e pontos intangíveis, não obstante fazerem parte da decisão 

final. 

 

Com esta dissertação, buscou-se detectar alguns aspectos econômico-

financeiros, realizar alguns avanços e, acima de tudo, propiciar a discussão da 

viabilidade de se substituir o óleo BPF-A1 por pellets de madeira. No entanto, 

tal qual a maioria das pesquisas, representa apenas um trabalho em curso e 

não a certeza de um objetivo alcançado. 

 

Durante a elaboração deste estudo, alguns aspectos não foram 

totalmente explorados, acreditando-se que devam ser objeto de estudos mais 

aprofundados a serem apresentados em trabalhos futuros. 

 

As sugestões para próximos temas são: 

 

• verificação da real viabilidade de se empreender na silvicultura dedicada 

exclusivamente para se produzir a matéria-prima para pellets (plantio de 

eucalipto ou de pinus); 

• estudo da mistura de resíduos de origem florestal com outros resíduos 

agrícolas para a produção de pellets; 
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• estudo da produção de pellets utilizando-se outras matérias-primas que 

existam no Brasil, de acordo com cada região; 

• verificação da possibilidade de se ter produção de pellets específicos 

para diferentes mercados consumidores; 

• identificação de outras fontes de resíduos florestais, dentro dos 

processos mecânicos, na pós-colheita, nos desbastes intermediários, na 

poda de árvores, e na cadeia de produtos florestais como um todo; 

• identificação de novos processos produtivos para a otimização da 

produção de pellets; 

• pellets torrificados; 

• análise técnica e financeira comparativa entre os pellets de madeira e o 

Gás Natural, GLP e Energia Elétrica. 
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7. APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE A: Capacidade de produção anual projetada 
 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
 
 
APÊNDICE B: Depreciação, manutenção, seguros e gastos diferidos 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
 

Receitas  ( R$ ) 19.643.400                      (100%)

Custos    ( R$ ) (9.237.093)  (100%)

Ano
1 65%
2 70%
3 75%
4 80%
5 85% Média
6 90% 82,5%
7 90%
8 90%
9 90%
10 90%

Projeto de implantação de planta industrial para fa bricação de pellets

Resumo Geral 

Capacidade de produção projetada anual

(em R$)
Valor
Base  (%) Valor  (%) Valor  (%) Valor  (%) Valor

Projetado:
  • Obras Civis 1.940.000  4,00% 77.600      1,00% 19.400      0,25% 4.850         -
  • Máquinas e equipamentos 4.946.604  10,00% 494.660     0,00% -            0,50% 24.733       -
  • Instalações -            10,00% -            1,00% -            0,50% -             -
  • Veículos e caminhões 260.000     20,00% 52.000      5,00% 13.000      3,00% 7.800         -
  • Móveis e utensílios 40.000      10,00% 4.000        1,00% 400           0,25% 100            -

-             -  -  - -            
Total projetado 7.186.604  628.260     32.800      37.483      -            

Depreciação, manutenção, seguros e gastos diferidos

Descrição
Gastos DiferidosSegurosManutençãoDepreciação
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APÊNDICE C: Orçamento 

 
Fonte: Elaboração Própria 

(em R$)

Descrição Orçamento Ano 0 Total

Obras Civis 1.940.000       1.940.000       1.940.000    
Escritorio (150m²) 180.000              180.000              180.000           
Vestiários e refeitório (150m²) 150.000              150.000              150.000           
Pavimentação do pátio (3.000m²) 180.000              180.000              180.000           
Base para o silo (serragem seca) 50.000                50.000                50.000             
Base para o silo (pellets ) 50.000                50.000                50.000             
Cobertura do sistema de secagem (300m²) 150.000              150.000              150.000           
Guarita, alambrado e cabine de força 150.000              150.000              150.000           
Galpão das pelletizadoras e estoque (1.200m²) 960.000              960.000              960.000           
Bases para outros equipamentos 70.000                70.000                70.000             
Outros -                     -                     -                  

Máquinas e equipamentos 4.826.604       4.826.604       4.826.604    
Moega de recepção (40m³) 87.912                87.912                87.912             
Transportador pneumático para a serragem 47.119                47.119                47.119             
Silo metálico (3,0m x 3,5m) 8.700                  8.700                 8.700               
Peneira vibratória 15.980                15.980                15.980             

Esteira Transportadora (20m) 25.430                25.430                25.430             
Peneira rotativa de classificação (1,2m x 6,0m) 53.497                53.497                53.497             
Transportador helicoidal (8m) 19.359                19.359                19.359             
Secador rotativo (3,5m x 14,0m) 487.650              487.650              487.650           
Fornalha 355.000              355.000              355.000           
Exaustor (ventilador centrífugo) 87.457                87.457                87.457             
Conjunto ciclone 102.699              102.699              102.699           
Transportador helicoidal (8m) (2 unidades) 36.470                36.470                36.470             
Transportador helicoidal (30m) 38.038                38.038                38.038             
Transportador helicoidal (conjunto do silo) 104.192              104.192              104.192           
Transporte pneumático (alimentação da fornalha) 41.796                41.796                41.796             
Silo (serragem seca) 101.618              101.618              101.618           
Transportadora helicoidal (2 unidades) 120.000              120.000              120.000           
Peletizadora (350CV) (2 unidades) 1.421.143           1.421.143           1.421.143         
Esteira transportadora 25.000                25.000                25.000             
Resfriador 55.000                55.000                55.000             
Correia transportadora de pellets (16,0m) 15.676                15.676                15.676             
Elevador de caneca 200.000              200.000              200.000           
Silo (pellets ) 101.618              101.618              101.618           
Montagem de equipamentos 76.300                76.300                76.300             
Grupo gerador 60.000                60.000                60.000             
Pá carregadeira 350.000              350.000              350.000           
Moinho de martelos (125CV) e complementos 88.950                88.950                88.950             
Material elétrico e instalação elétrica 700.000              700.000              700.000           
Outros -                     -                     -                  

Veículos 260.000          260.000          260.000       
Carro funcional (2 unidades) 80.000                80.000                80.000             
Caminhão (2 unidades) 180.000              180.000              180.000           

Outros 920.000          920.000          920.000       
Marketing -                     -                     -                  
Estudo de viabilidade econômico-financeiro -                     -                     -                  
Despesas pré-operacionais -                     -                     -                  
Treinamento de pessoal 40.000                40.000                40.000             
Desenvolvimento de Produtos -                     -                     -                  
Outros (3%) 250.000              250.000              250.000           
Taxas Cetesb, Bombeiro, Prefeitura, etc. 70.000                70.000                70.000             
Fretes, Seguros e Montagens 120.000              120.000              120.000           
Móveis, computadores, utensílios e telefonia 40.000                40.000                40.000             
Terreno 400.000              400.000              400.000           

Total 7.946.604       7.946.604       7.946.604    

Orçamento
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APÊNDICE D: Custos  
 

 
 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 

3.000           
Custo de 
produção    

(R$ / t)
Produção        
(t / mês) 256,59

(em R$) 100                  1.990,32         

Descrição Total Ano 200                  1.093,56         

Custos Fixos: 300                  794,64             

Mão de obra permanente 585.600                400                  645,18             

Mão de obra - 3º turno 112.800                500                  555,51             

Encargos sociais 725.400                600                  495,72             

Manutenção 32.800                  700                  453,02             

Seguros 37.483                  800                  420,99             

Aluguéis / Leasing -                        900                  396,08             

Outros 2,00% 29.882                  1.000              376,15             

Custos fixos operacionais 1.523.965             1.100              359,85             

Depreciação 628.260                1.200              346,26             

Amortização de gastos diferidos -                        1.300              334,77             

Custos fixos não operacionais 628.260                1.400              324,91             

Custos fixos - Total 2.152.226             1.500              316,37             

Custos Variáveis: 1.600              308,90             

Matéria-prima (posto fábrica) 5.379.181             1.700              302,30             

Manutenção dos equipamentos 108.000                1.800              296,44             

Energia elétrica 918.000                1.900              291,20             

Manutenção dos equipamentos 432.000                2.000              286,48             

-                        2.100              282,21             

-                        2.200              278,33             

Outros 2,00% 136.744                2.300              274,78             

Custos variáveis operacionais (sem despesas financeiras) 6.973.925             2.400              271,53             

Despesas financeiras (capital de giro) 1,59082% 110.943                2.500              268,54             

Custos variáveis - Total 7.084.868             2.600              265,78             

Custos operacionais (sem despesas financeiras) 8.497.890             2.700              263,23             

Custos operacionais - Total 8.608.833             2.800              260,86             

Custos totais 9.237.093         2.900              258,65             

3.000              256,59             

Custo por tonelada ( R$ ) 256,59    (sem impostos diretos)

2.003.400         

Frete de entrega 1.818.086         

11.055.179       

Custo por tonelada ( R$ ) 307,09    (com frete líquido de impostos)

Impostos diretos 5.352.827         

16.408.005       

Custo por tonelada ( R$ ) 455,78    (com impostos diretos)

Custos
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APÊNDICE E: Impostos diretos e despesas sobre vendas 
 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(em R$)

Valor Base Total

ICMS 18% 19.643.400  3.535.812   
PIS 1,65% 19.643.400  324.116      
Cofins 7,60% 19.643.400  1.492.898   

Total 5.352.827   

(em R$)

Valor Base Total
-             -             

Comissão 1,50% 14.290.574  214.359      
Propaganda & Marketing 0,50% 14.290.574  71.453        

Total 285.811      

Despesas sobre vendas

Imposto Alíquota
Total Ano

Total Ano

Impostos diretos

Imposto Alíquota
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APÊNDICE F: Mão de obra e encargos laborais 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantidade
Custo anual 

(R$)

Mão de obra (permanente)
Diretor Comercial 10.000              1                  120.000           
Gerente Financeiro 3.000                1                  36.000             
Contas a Pagar/Receber 2.500                1                  30.000             
Telefonista 1.000                1                  12.000             
Diretor de Produção 10.000              1                  120.000           
Mecanico 2.500                1                  30.000             
Operador de Carregadeira 2.000                2                  48.000             
Operador de Peletizadora 2.000                2                  48.000             
Operador de Secador 2.000                2                  48.000             
Operador de Empilhadeira -                   1                  -                  
Motorista 2.000                1                  24.000             
Auxiliar de Produção 1.200                4                  57.600             
Serviços Gerais 1.000                1                  12.000             

-                -                  
Mão de obra (permanente) - Total 19                 585.600           

Mão de obra (3º turno)
Operador de Carregadeira 2.000                1                  24.000             
Operador de Peletizadeira 2.000                1                  24.000             
Operador de Secador 2.000                1                  24.000             
Serviços Gerais 1.000                1                  12.000             
Vigia 1.200                2                  28.800             

-                -                  
Mão de obra (3º turno) - Total 6                  112.800           

Mão de obra - Total 25 698.400

Encargos Sociais Incidência (%)

Sobre mão de obra (permanente) 101,81% 596.199           
Sobre mão de obra (diferença - 3º turno) 114,54% 129.201           
Sobre mão de obra (variável) 0

Encargos sociais - Total 725.400

Tota l geral 25 1.423.800

Total Ano

Mão de obra requerida

Descrição
Salário médio 

mensal (R$)
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APÊNDICE F: Usos & Fontes 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 

Valor (R$) % Valor (R$) %

Usos
Financiáveis:
Moega de recepção (40m³) 87.912              87.912              0,93% 87.912              100,0%
Transportador pneumático p/ serragem 47.119              47.119              0,50% 47.119              100,0%
Silo metálico (3,0m x 3,5m) 8.700                8.700                0,09% 8.700                100,0%
Peneira vibratória 15.980              15.980              0,17% 15.980              100,0%
Esteira Transportadora (20m) 25.430              25.430              0,27% 25.430              100,0%
Peneira rotativa de classificação (1,2m x 6,0m) 53.497              53.497              0,57% 53.497              100,0%
Transportador helicoidal (8m) 19.359              19.359              0,20% 19.359              100,0%
Secador rotativo (3,5m x 14,0m) 487.650            487.650            5,16% 487.650            100,0%
Fornalha 355.000            355.000            3,76% 355.000            100,0%
Exaustor (ventilador centrífugo) 87.457              87.457              0,93% 87.457              100,0%
Conjunto ciclone 102.699            102.699            1,09% 102.699            100,0%
Transportador helicoidal (8m) (2 unidades) 36.470              36.470              0,39% 36.470              100,0%
Transportador helicoidal (30m) 38.038              38.038              0,40% 38.038              100,0%
Transportador helicoidal (conjunto do silo) 104.192            104.192            1,10% 104.192            100,0%
Transporte pneumático (alimentação da fornalha) 41.796              41.796              0,44% 41.796              100,0%
Silo (serragem seca) 101.618            101.618            1,08% 101.618            100,0%
Transportadora helicoidal (2 unidades) 120.000            120.000            1,27% 120.000            100,0%
Esteira transportadora 25.000              25.000              0,26% 25.000              100,0%
Resfriador 55.000              55.000              0,58% 55.000              100,0%
Correia transportadora de pellets (16,0m) 15.676              15.676              0,17% 15.676              100,0%
Elevador de caneca 200.000            200.000            2,12% 200.000            100,0%
Silo (pellets) 101.618            101.618            1,08% 101.618            100,0%
Montagem de equipamentos 76.300              76.300              0,81% 76.300              100,0%
Grupo gerador 60.000              60.000              0,64% 60.000              100,0%
Pá carregadeira 350.000            350.000            3,71% 350.000            100,0%
Moinho de martelos (125CV) e complementos 88.950              88.950              0,94% 88.950              100,0%
Material elétrico e instalação elétrica 700.000            700.000            7,41% 700.000            100,0%

-                   -                    -                    
Sub-total itens financiáveis 3.405.461          3.405.461          36,0% 3.405.461          100,0%

 
Itens financiáveis - Total 3.405.461          3.405.461          36,0% 3.405.461          100,0%

Não financiáveis:
Terreno 400.000            400.000            4,2% 400.000            100,0%
Estudo de viabilidade econômico-financeiro -                   -                   0,0% -                    
Despesas pré-operacionais -                   -                   0,0% -                    
Treinamento de pessoal 40.000              40.000              0,4% 40.000              100,0%
Desenvolvimento de Produtos -                   -                   0,0% -                    
Outros (3%) 250.000            250.000            2,6% 250.000            100,0%
Taxas Cetesb, Bombeiro, Prefeitura, etc. 70.000              70.000              0,7% 70.000              100,0%
Fretes, Seguros e Montagens 120.000            120.000            1,3% 120.000            100,0%
Móveis, computadores, utensílios e telefonia 40.000              40.000              0,4% 40.000              100,0%
Obras Civis 1.940.000          1.940.000          20,5% 1.940.000          100,0%
Carro funcional (2 unidades) 80.000              80.000              0,8% 80.000              100,0%
Caminhão (2 unidades) 180.000            180.000            1,9% 180.000            100,0%
Peletizadora (350 CV) (2 unidades) 1.421.143          1.421.143          15,0% 1.421.143          100,0%

Itens não financiáveis - Total 4.541.143          4.541.143          48,1% 4.541.143          100,0%
Usos - Total 7.946.604 7.946.604          84,1% 7.946.604          100,0%

Fontes
Recursos de terceiros:  
  • Financiamento - FINAME -                   -                    -                    

  • Financiamentos existentes:   
       • Para investimentos -                    -                    

       • Para capital de giro -                   -                    -                    
Fornecedores -                    -                    
Fontes espontâneas (capital de giro)  -                    
Recursos próprios:
Patrimônio líquido 1.500.000          1.500.000          15,9% 1.500.000          100,0%
Capitalização 7.946.604          7.946.604          84,1% 7.946.604          100,0%

Fontes - Total 9.446.604          9.446.604          100,0% 9.446.604          100,0%

TotalTotal do 
ProjetoDescrição

Ano 0

Usos & Fontes
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APÊNDICE G: Insumos 
 

 
Fonte: Elaboração Própria 

(em R$)

Preço por Mês
tonelada Quantidade Quantidade Valor

Insumos:

Matéria-prima (posto fábrica) por tonelada 149,42 3.000                       36.000            5.379.181       
Manutenção dos equipamentos por tonelada 3,00                      3.000                       36.000            108.000          
Energia elétrica por tonelada 25,50 3.000                       36.000            918.000          
Manutenção dos equipamentos por tonelada 12,00 3.000                       36.000            432.000          
Frete de entrega por tonelada 55,65 3.000                       36.000            2.003.400       

Total 8.840.581

Produção mensal: 3.000                      t / mês

Densidade mínima 340,0   kg / m3 2,9412                      m3 / t

Densidade média 350,0   kg / m3 2,8571                      m3 / t

Densidade máxima 360,0   kg / m3 2,7778                      m3 / t

Densidade média - Custo 350,0   kg / m3 2,8571                 m3 / t

R$ 28,00

2,8571            

Rejeito da Peneira para o secador (3,5%) 0,1036            

2,9608            

50%

60%

Matéria-prima necessária em base seca (m3 / t) 4,7619            

Produto em processo para o secador - Inclusão (9%) 0,4710            

Total de matéria-prima (m3 / t) 5,3365            

R$ 149,42

R$ 31,30

R$ 24,35

R$ 27,83

R$ 55,65
Frete líquido de impostos diretos (PIS e Cofins) R$ 50,50

200                  

R$ 0,2783

80                    

150                  

Consumo adicional (kWh / t) -                   

150                  

R$ 0,1700

R$ 25,50

7,250%

0,58497%

1,00000%

30                    

1,5908%

Financeiro - Custo

Selic (% a.a.)

Selic (% a.m.)

Spread  bancário (% a.m.)

Prazo médio de financiamento de contas a receber (dias)

Taxa de financiamento (% a.p.)

Total - Ano 

Insumos

Descrição Unidade

Custo por tonelada produzida

Preço posto fábrica (R$ / m3)

Matéria-prima (m3) / tonelada de pellets 

Sub-total de matéria-prima (m3 / t)

Umidade (%)

Fator (pellets com até 10% de umidade)

Consumo utilizado (kWh / t)

Preço do kWh 

Frete - Médio ( Ida e volta )

Custo de Energia Elétrica

Custo de matéria-prima / ton. de pellets

Frete - Custo

Frete - Carreta simples ( Ida )

Frete - Bitrem ( Ida )

Frete - Médio ( Ida )

Raio médio arbitrado (km)

Frete (R$ / km / t)

Energia Elétrica - Custo

Consumo mínimo (kWh / t)

Consumo máximo (kWh / t)


