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A s oscilações do mercado
internacional e as crescen-

tes preocupações ambientais
estão promovendo em todo o
mundo uma grande busca por
combustíveis originados de fontes
renováveis. Dentro deste novo e
crescente mercado são comuns
notícias enfocando aumento na
produção de biocombustíveis fei-
tos a partir de milho, cana-de-açú-
car, soja e mamona.

Mas, apesar da menor taxa de
emissão de gases causadores do
efeito estufa, alguns biocombus-
tíveis podem representar um alto
custo em relação à perda de bio-
diversidade e destruição de ter-
ras cultivadas.

Assim, ao realizar a avaliação
da redução do impacto ambien-
tal com o uso de um biocombus-
tível não devem ser considerados
apenas os valores obtidos com a
emissão de carbono, mas sim os
diversos fatores ambientais envol-
vidos no processo de produção do
mesmo. Scharlemann e Lauran-
ce mostram um método mais
"compreensivo" desenvolvido pelo
pesquisador Rainer Zah, na Suí-
ça. O modelo avalia os impactos
ambientais como um todo, levan-
do em conta a perda de florestas
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e terras produtivas e os efeitos na
biodiversidade.

Nesse estudo foram avalia-
dos 26 biocombustíveis, dos
quais 21 reduzem as emissões
de gases-estufa em mais de
30% na comparação com a ga-
solina quando queimados. Mas,
quase metade dos biocombus-
tíveis apresentam um impacto
ambiental total maior do que
combustíveis fósseis. Dentro os
que apresentam os resultados
menos impactantes encontram-
se aqueles elaborados com res-
tos de produtos, como óleo de
cozinha reciclado ou etanol de-
rivado de grama ou madeira.

Produção de etanol de
madeira

O processo tecnológico de
produção de etanol a partir de
matéria celulósica pode ser es-
quematicamente dividido em 4 fa-
ses: extração de açúcares a par-
tir da matéria-prima; fermentação
alcoólica dos açúcares; destila-
ção e retificação do álcool conti-
do na cerveja resultante da fer-
mentação.

O objetivo principal é transfor-
mar a matéria-prima complexa
(celulose e hemicelulose) em açú-
cares mais simples. Um dos pro-

cessos adotados para a obtenção
de açúcares a partir da madeira
é a hidrólise ácida que consiste
na aplicação de solução de áci-
do sulfúrico ao cavaco de madei-
ra sob condições de alta pressão
e temperatura.

Em função da presença de
produtos tóxicos o hidrolizado é
submetido a uma seqüência de
tratamentos que o transforma em
um padrão adequado para a ativi-
dade de levedura de fermentação
alcoólica. As células de levedu-
ras presentes no mosto fermen-
tado são separadas por centrifu-
gação e recicladas no processo.

A separação do etanol é rea-
lizada por destilação sendo que
o etanol obtido no fim do proces-
so apresenta um grau alcoólico
de 96gl. Já a lignina que perma-
nece nos hidrolizadores após a
saída dos açúcares é descarre-
gada com uma umidade de 96%
e em seguida secada para a uti-
lização como combustível na
caldeira (UFMG)

Mercado
Atualmente as pesquisas

com etanol obtido a partir da ce-
lulose da madeira estão come-
çando a aumentar, mas o gran-
de entrave para a produção em

larga escala está no preço: "En-
quanto o custo de produção de
um litro de etanol de celulose é
de US$ 1,10, o de milho custa
US$ 0,50", compara Colodette,
professor da UFV. No Brasil, a
relação é ainda mais desvanta-
josa, já que o custo do etanol de
cana-de-açúcar é de US$ 0,34.
A diferença nos preços é expli-
cada pela demanda tecnológica
na transformação da celulose em
etanol.

Mas mesmo com os altos cus-
tos obtidos na produção algumas
empresas começam a iniciar pla-
nejamento buscando esse mer-
cado num futuro próximo (Celulo-
se On-line, 2007).

Para maiores informações po-
dem ser consultados os seguin-
tes textos:

- Madeira é matéria-prima para o
etanol - www.celuloseonline.com.br

- Etanol da Madeira -
www.demec.ufmg.br

- Votorantim estuda transfor-
mar eucalipto em etanol -
www.ageflor.com.br

- Queimar biocombustível
pode ser pior do que carvão ou
óleo - www.silcon.com.br

* Prof. Dr. José Nivaldo Garcia - ESALQ/USP
Leticia Pedroso Ramos - estagiária ARESB

O setor florestal brasileiro,
que reúne florestas tropicais
abundantes e uma produção
integrada, da floresta à manu-
fatura, com base em planta-
ções de pinus e eucaliptos,
construiu ao longo dos anos,
uma estrutura produtiva sofis-
ticada - com relações entre os
fornecedores e as indústrias
de bens intermediários e de
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consumo, que convive com
práticas arcaicas de destrui-
ção da floresta tropical nativa.
Essa dualidade gera uma ten-
são permanente no processo
de desenvolvimento dessa ca-
deia produtiva, ora limitando a
expansão dos ativos florestais
e da capacidade empreende-
dora da indústria; ora levando
o País ao constrangimento de

anunciar índices obscenos de
desmatamento da Amazônia.
Apesar dessa tensão, o resul-
tado tem sido a expansão da
indústria, que ampliou sua
participação na produção e no
comércio mundial. A competi-
tividade vem se ampliando nos
últimos anos. Os investimen-
tos em ativos florestais cria-
ram uma sólida base para o
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desenvolvimento, com base
em baixo custo e alta produti-
vidade florestal. Os custos de
produção no Brasil, dada ele-
vada a produtividade das flo-
restas plantadas, situam-se
bem abaixo dos concorrentes
internacionais dos países de-
senvolvidos.

Fonte: Série Agronegócio - Cadeia
Produtiva de Madeira / MAPA.
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ECONOMIA
VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,40R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$            
3 ARAME 14 GALV KG. 6,11R$            
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$            
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$            
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$          
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$            
8 BOTA DE BORRACHA PAR 25,00R$          
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$          

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 42,00R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 6,45R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,00R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 12,79R$          
15 ESTRIA V MIL. 16,10R$          
16 ESTRIADOR UNID. 1,70R$            
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$            
18 FARELO DE ARROZ TON. 500,00R$        
19 GRAMPOS CX. 6,50R$            
20 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$          
21 LIMA UNID 8,85R$            
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,00R$            
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$            
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,00R$            
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 2,50R$            
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,30R$            
27 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$          
28 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$          
29 RASPADORES UNID. 6,00R$            
30 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  JUNHO/2008 TON. 883,25R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  JUNHO/2008 TON. 731,50R$        
32 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.755,00R$     
33 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 107,50R$        
34 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 27,30R$          
35 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 35,70R$          
36 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 50,40R$          
37 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,16R$            
38 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,04R$            

R
ecém criada, a Câmara
Setorial da Cadeia Pro-

dutiva da Silvicultura já está
sendo considerado o mais im-
portante fórum de discussão
do setor de florestas plantadas
brasileiro. A câmara foi oficial-
mente instalada pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no dia 18 de ju-
nho, em solenidade na sede da
Embrapa, em Brasília-DF.

Representando o ministro
Reinhold Stephanes, o secre-
tário-executivo Silas Brasilei-
ro, ressaltou a importância
dessa aproximação entre o
setor e o ministério. "As de-
mandas poderão ser analisa-
das em conjunto, com certe-
za esta dinâmica vai possibi-
l itar mais desenvolvimento
para o país", afirmou.

Há muito tempo o setor de
florestas plantadas espera
ser visto como atividade agrí-
cola. "É um setor de produ-
ção,  como soja,  mi lho ou
cana-de-açúcar", lembrou o
deputado federal Odacir Zon-
ta, presidente da Frente Par-
lamentar de Silvicultura.

Para o presidente da Abraf
(Associação Brasi le i ra de
Produtores de Florestas Plan-
tadas) Fernando Henrique da
Fonseca, a criação da Câma-
ra Setorial da Silvicultura é
um marco.

"A expansão da área de flo-
restas plantadas no país pas-
sa, com certeza, pelo pequeno
produtor rural. Para isso, o en-
volvimento do ministério da Agri-
cultura é fundamental", comen-
tou Fonseca que assumiu a pre-
sidência da Câmara Setorial.

Logo após o almoço, duran-

Ministério da Agricultura instala Câmara Setorial da Silvicultura
te a primeira reunião de traba-
lho, o assessor especial do mi-
nistro Reinhold Stephanes,
Aguinaldo José de Lima, expli-
cou a estrutura e metodologia
dos encontros.

Foram sugeridos alguns te-
mas para serem abordados nas
próximas reuniões como linhas
de financiamento e programas
de incentivo; levantamento das
principais barreiras comerci-
ais; rastreabilidade do carvão
vegetal; criação de políticas
públicas de ampliação da base
florestal; entre outros.

As pautas serão definidas
em comum acordo entre todos
os membros da Câmara. A pró-
xima reunião deve acontecer
em dois meses.

Composição da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva da Silvicultura
1. Associação Brasileira de
Produtores de Florestas Plan-
tadas - Abraf
2. Associação Catarinense de
Empresas Florestais de Santa
Catarina - ACR
3. Associação Gaúcha de Em-
presas Florestais - Ageflor
4. Associação das Empresas de
Biotecnologia na Agricultura e
Agroindústria - Agrobio
5. Associação Mineira de Sil-
vicultura - MAS
6. Associação Paranaense
de Empresas de Base Flo-
restal - APRE
7. Associação de Produtores
de Florestas Plantadas do Es-
tado da Bahia - ABAF
8. Associação Sul-matogros-
sense de Produtores e Consu-
midores de Florestas Planta-
das - Reflore
9. Associação Sul Brasileira de
Empresas Florestais - ASBR

10. Associação de Refloresta-
dores do estado de Mato Gros-
so - Arefloresta
11. Associação das Indústrias
Exportadores de Madeira do
Estado do Pará - Aimex
12. Associação Brasileira de
Celulose e Papel - Bracelpa
13. Associação Brasileira da Indús-
tria de Celulose e Papel - Abipa
14. Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al - BNDES
15. Confederação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil - CNA
16. Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira -
CEPLAC
17. Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária - Embrapa
18. Federação das Indústrias
de Rondônia - Fiero

19. Fórum Nacional das Ativi-
dades de Base Florestal
20. Florestar SP
21. Instituto de Desenvolvimen-
to Florestal do Pará - Ideflor
22. Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qua-
lidade Industrial - Inmetro
23. Ministério da Ciência e Tec-
nologia
24. Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior
25. Ministério do Meio Ambiente
26. Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
27. Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empre-
sas - Sebrae
28. Universidade Federal de Viçosa

Fonte: Painel Florestal -
www.painelflorestal.com.br
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