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 O consumo de combustíveis fósseis conduziu a humanidade para uma matriz energética 

insegura, cara e negativa para o meio ambiente. Assim, há uma necessidade de buscar fontes 

alternativas e principalmente renováveis de energia, incluindo-se a madeira. Diante desse cenário, 

sabe-se que os resíduos da colheita florestal possuem potencial para atuar como fonte energética. 

O objetivo dessa pesquisa foi determinar a viabilidade econômica da utilização de resíduos da 

exploração de Pinus para a geração de energia.  

Para isso, três diferentes tempos de permanência da biomassa no campo na região de Campo 

Belo do Sul foram amostrados, sendo as coletas de dados realizadas aos sete, 90 e 135 dias após a 

colheita florestal. Em cada área, 10 parcelas de 9 m² foram alocadas aleatoriamente, sendo toda a 

biomassa presente no solo pesada. De cada unidade amostral, até cinco quilogramas do resíduo 

foram coletados e levados ao laboratório de química da madeira da Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC, onde foram moídos para a realização das análises de teor de umidade, 

teor de cinzas e poder calorífico. 

A segunda etapa consistiu na avaliação da viabilidade econômica, pelos métodos do Valor 

Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) para uma taxa de juros variável, da 

utilização dos resíduos da colheita para a geração de energia, considerando diferentes distâncias de 

transportes (Tabela 1), além de custos e receitas fornecidos por empresa atuante na atividade. 

O teor de umidade mais elevado foi encontrado aos sete dias e o menor aos 90 dias, sendo 

56,61% e 33,98%, respectivamente. O teor de cinzas foi crescente ao longo do tempo, com menor 

média observada no período de 7 dias (1,93%). Já o poder calorífico superior apresentou tendência 

decrescente em função do tempo, o qual obteve o maior valor aos 7 dias (4706,97 Kcal.Kg-1). O 

poder calorífico líquido foi maior para o tempo de 90 dias, sendo 1545 Kcal.Kg-1. 

Quanto à avaliação econômica, ao operar o sistema de cavaqueamento com distâncias da floresta 

até a indústria superiores a 50 km, o mesmo mostrou-se inviável.  
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Tab 1.Custos e receitas referentes a cada cenário. 

Cenários Composição 
Custos  

(10³ R$) 

Receitas  

(10³ R$) 

Fluxo de Caixa 

(10³ R$) 

1 100% - (0-50) 45.452,00 52.859,20 7.407,20 

2 100% - (50-80) 34.338,00 36.227,20 1.889,20 

3 100% - (80-110) 17.660,00 13.734,40 -3.925,60 

4 50%  (0-50) - 50% (50-80) 40.245,00 44.543,20 4.298,20 

5 
33%  (0-50) - 33%  (50-80) - 

33%  (80-110) 
32.950,00 34.273,60 1.323,60 

6 
50%  (0-50) - 30%  (50-80) - 

20%  (80-110) 
37.189.40 40.044,64 2.855,24 

7 
50%  (0-50) - 25% (50-80) - 

25% (80-110) 
36.338,00 38.920,00 2.582,00 

Sendo, total = custos – receitas em R$. 

 

 Com exceção do cenário 3 (100% da produção de cavaco distante de 80 a 100 km da 

fábrica), todos os cenários apresentaram fluxo de caixa positivo para os anos 1 a 5, sendo observada 

a maior receita para o cenário 1, que trabalha com as menores distâncias da matéria prima para a 

fábrica.  

 

Tab 2.Valores de TIR e VPL, utilizando TMA nominal.  

Cenários 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) TIR 

(% a.a.) 10% a.a. 12%a.a. 15%a.a. 

1 R$ 4.054.076,4 R$ 3.544.536,7 R$ 2.855.651,51 33,3. 

2 R$-298.725,8 R$ -629.025,6 R$ -1.074.485,1 8,3 

3 R$ -4.791.904,1 R$ -4.918.901,8 R$ -5.088.256,6 -19,0 

4 R$ 1.527.675,3 R$ 1.107.755,6 R$ 540.583,1 18,2 

5 R$ -812.184,5 R$ -1.134.463,6 R$ -1.569.030,1 5,6 

6 R$ 349.039,6 R$ -30.219,6 R$ -542.171,1 11,8 

7 R$ 141.880,7 R$ -227.213,5 R$ -725.359,67 10,7 

 

 Os resultados mostram que a análise individual das faixas de distâncias (cenários 1 a 3), a 

única que se mostrou viável foi a primeira faixa (0 – 50 km), tratando-seda opção de negócio mais 

atrativa economicamente. De forma mista, a atividade mostrou-se viável quando compreender 50% 

das operações em distâncias até 50 km e 50% das operações até 110 km, sendo que a proporção de 

atividades em distâncias acima de 80 km não deve ser superior a 25%. 


