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PRESENÇA NO BRAZIL 
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A UHE JIRAU: 

Projeto Prioritário1 desenvolvido no contexto 
da PNMC com financiamento do BNDES  

Aproveitamento de baixa queda com turbinas 
no pé da barragem, configuração com menor 

impacto ambiental (IPCC, 2111) 

Reservatório a fio d’agua e usina com 
potencial de 3,75 GW, capacidade para atender 

10 milhões de domicílios 

1ª Avaliação publica segundo o Protocolo de 
Sustentabilidade das Hidroelétricas atesta 

uma solida gestão socio-ambiental. 

Maior Projeto de Energia Sustentável 
registrado com CDM, em reconhecimento do 

Brasil NAMAs 
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GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL – Climate Change & Investment – 15/11/2013 
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The Hydropower Sustainability 

Assessment Protocol  

‘A valuable tool’  
The Nature Conservancy 

‘A practical guide for performance 

management ’ 
World Bank 

‘A valuable tool to measure and 

improve the sustainabil i ty of 

hydropower projects ’  

WWF 



A ORIGEM DE UMA IDÉIA E UM CAMINHO DE INOVAÇÃO   
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2010 
• 77km2 suprimidos, para evitar impactos na qualidade da agua 

2011 

• O projeto de instalação de uma termelétrica a biomassa e pellets 
para destinação da madeira não se viabilizou por falta de 
continuidade no fornecimento de madeira. 

2014 

• O conceito de um território sustentável que complementa a 
hidrelétrica com atividades florestais como base de uma economia 
circular se desenvolveu como proposta de novos negócios.   

2015 
• Se iniciou a fase da incubação da nova iniciativa e a consulta publica 

com o Funbio  com  o proposito de testar a viabilidade da proposta. 

2016 
• O PNUMA aponta a iniciativa como promissor mecanismo financeiro 

para promover a conservação florestal e se inicia um projeto piloto. 
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A Iniciativa Ypira 

Grandes empreendimentos e seu 

entorno florestal 



NOVAS FONTES DE BIONERGIA SUSTENTÁVEL 
Promovendo a sinergia de grandes empreendimentos e florestas 
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DIAGNÓSTICO  

Hoje a Supressão Vegetal Autorizada (SVA) 

constitui-se em uma atividade onerosa, cujos 

produtos representam um passivo ambiental 

e financeiro. 
 

NOSSA VISÃO 

Promover uma evolução racional do 

planejamento, da regulamentação e 

execução da SVA, visando a sinergia de 

grandes empreendimentos com seu entorno 

florestal. 
 

ASPIRAÇÃO  

O aproveitamento dos produtos da SVA 

como substitutos à madeira ilegal e ao uso 

de combustíveis fósseis como base  para 

uma economia  florestal perene. 

Circular 

Economy 



NOVAS FONTES DE BIONERGIA SUSTENTÁVEL 
Aproveitamento de resíduos para produção de bioenergéticos 
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 Pioneirismo: recuperação energética de resíduos florestais gerados pela supressão vegetal, 

exigida para grandes empreendimentos, ou pela cadeia do manejo florestal sustentável! 

• Projetos hidrelétricos com reservatórios em áreas florestadas; 

• Projetos de mineração que exigem supressão vegetal para lavra a céu aberto; 

• Atividades de manejo florestal sustentável e o processamento da madeira gerada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Uso de diversas tecnologias:  

• Produção de cavacos ou pellets para industrias locais ou exportação   

• Bio-refinaria: Produção limpa de carvão vegetal, com possibilidade de cogeração de energia elétrica; 

• Gasificação ou produção de biocombustíveis são objetos de desenvolvimento tecnológico 

10 May 2016 

Hidrelétricas  Lavra Mineral Indústria Madeireira Sustentável  



SV 

Toras  

(~5%) 

Serraria Serrado 

Laminadora Compensado 

Lenha  

(~95%) 

Carvão 

Carvão 
Vegetal 

Biochar 

Bio-oil 

Pellets Pellet 

Cavaco Cavaco 

Briquets Briquet 

Gaseificação – 
Combustão 

interna 
Eletricidade 

Gaseificação – 
Ciclo de 
Rankine 

Eletricidade 

Derivados da Madeira por Fluxos de Viabilidade Econômica 
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processo produto 

Resíduos 

Mercado 

Nacional 

Mercado 

Internacional 
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Objetivos da Contribuição Nacionalmente 

determinada (NDC) anunciada na COP21: 

 Limitar as emissões de Gás de Efeito Estufa: 

— 1.3 GtCO2e em 2025  

— 1.2 GtCO2e em 2030 

 Eliminar o desmatamento ilegal até 2030; 

 Reflorestar 12 Milhões de há até 2030; 

 Expansão do Manejo Florestal Sustentável; 

 Aumento da bioenergia à 18% do total do 

suprimento energético. 

 O Plano Setorial da Siderurgia contempla: 

— Atualização tecnológica para eliminação da 

emissão de metano na produção do carvão 

vegetal.   

— Reflorestamento e ampliação da produção de 

carvão vegetal legal e renovável. 

SINERGIA COM A POLITICA CLIMÁTICA BRASILEIRA:  
Apoiando elementos centrais do NDC Brasileira 
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Avaliação Técnica 

Bio-refinaria de Jirau 



— Solução para resíduos florestais, um   

passivo ambiental da UHE Jirau e da indústria 

madeireira de Rondônia. 

— O Bio-redutor é uma inovação tecnológica na 

carbonização de biomassa com benefícios: 

+ Ambientais, por evitar metano e poluentes; 

+ Sociais, por oferecer trabalho digno e por 

regularizar a cadeia de valor. 

— Fomento de uma atividade econômica 

sustentável na região de Porto Velho. 

— Conservação florestal e estímulo ao 

reflorestamento em áreas degradadas. 

— Insumo sustentável para a cadeia do silício  

metálico para produção de células fotovoltaicas.  

— Exportação de produtos de baixo carbono. 

 

BIO-REFINARIA PARA PRODUÇÃO DE BIO-REDUTORES* 
* Biomassa carbonizada para a redução de óxidos metálicos (SiO2; Fe2O3) 
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Objetivo da Apresentação:  

Fornecer informações técnicas para 

subsidiar a discussão de soluções 

financeiras ou parcerias capazes de 

acelerar a inovação e a consolidação dos 

benefícios oferecidos pela iniciativa, assim 

como sua replicabilidade. 

A bio-refinaria é o elo central de uma cadeia de 

valor com benefícios sociais e ambientais: 

Unidade de produção de Bio-redutor   



O ESTOQUE DE MADEIRA EM JIRAU 
Capital natural ocioso gerado pelo empreendimento 
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Aproximadamente  

65 km 

Distância máxima para Nova Mutum é de cerca 

de 65 km e a mínima é de 15 km 

Aproximadamente 

65 km 

Estoque de Madeira distribuído em 

21 pátios ao longo do reservatório.  
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Área de SVA: 7.690 ha (realizada) 

 

Status Atual: Estoque de madeira sem previsão de destinação 

em função de inviabilidade econômica. 

O ESTOQUE DE MADEIRA EM JIRAU 
Insumo para uma indústria sustentável? 

17 

TIPO CONSIDERAÇOES 

TORAS 

 Volume médio: 

 Condição: 

 Atratividade Comercial:   

 Condição atual: 

 85,000 m3 

 Alta diversidade e Baixa qualidade 

 Pouca 

 Baixa para fins madeireiros devido a deterioração 

 7% do volume total destinada a serrarias 

LENHA 

 Volume médio: 

 Condição: 

 Atratividade Comercial:   

 Condição atual: 

 360,000 st 

 Alta diversidade e Baixa qualidade 

 Nenhuma 

 0,6% do volume total destinada 
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Oportunidade: A aproveitamento desse capital natural pode ajudar à criação de uma 

inovadora indústria bioenergética de longo prazo. 



CAMINHO PARA SOLUÇÃO 
Diversificação do Suprimento de Madeira 
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A combinação de diferentes fontes oferece suprimento e 

benefícios econômicos  no longo prazo  

FONTES DE BIOMASSA 
 

Refloresta-

mento 

 

Resíduos 

de Serraria 

 

Resíduos 

de MFS 

 

Madeira 

Flutuante   

 

Estoque de 

Madeira 

Jirau 
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2.500 ha 
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ESTUDO DE LOCALIZAÇÃO DA PLANTA 
Avaliação de Áreas e de Logística de Fornecimento 

A localização dos estoques de matéria-prima e os custos logísticos determinam a 

viabilidade do projeto. 
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A Indústria Siderúrgica Brasileira: 

 É signatária do Protocolo de Sustentabilidade: 

—  Arcelor Mittal; Gerdau; Thyssenkrupp; V & M; 

Villares; Usiminas; Votorantim; etc  

 Ferro fundido e aço produzidos com carvão 

vegetal possuem um saldo climático neutro ou 

negativo.  

 Considera-se a duplicação do uso de carvão 

vegetal na indústria de ferro e aço até 2030 

como atividade de mitigação. 

O MERCADO DE BIO-REDUTORES 
Estratégias para fomentar a evolução da indústria 
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Carvão vegetal  

Contexto Atual: 

• O desenvolvimento de novas tecnologias é necessário para aumentar a eficiência 

ambiental e econômica da indústria brasileira. 

• Bio-redutores com propriedades adequadas aumentam a eficiência energética das 

industrias metalúrgicas.  

• Novas estratégias permitem ampliar benefícios para a conservação e para a 

competitividade internacional da indústria brasileira. 

Carvão mineral  



MERCADO DE BIO-REDUTORES NO BRASIL 
Demanda de 6 Mt:  Requer estratégias de fornecimento adequado 
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AVALIAÇÃO DA LOGÍSTICA DE PRODUTOS 
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Via Belém ou Manaus  Europa 

Via Belém ou Manaus  Rio de Janeiro ou Santos 



DESTINAÇÃO DA MADEIRA DE JIRAU 
Benefícios de uma solução inovadora 

23 

QUESTÕES CONSIDERAÇÕES 

Inovação 

Tecnológica 

 Consolidação de uma solução tecnológica com benefícios 

ambientais e sociais 

 Solução para a competitividade da indústria metalúrgica 

Econômicas 

 Geração de valor e arrecadação de impostos 

 Implementação de uma cadeia de produção complementar 

 Apoio à diversificação e ao desenvolvimento econômico local 

Sociais 

 Geração de emprego formal e digno 

 Amortização da retração econômica apos conclusão das 

hidrelétricas 

Ambientais 

 Redução das emissões de Gás de Efeito Estufa  

 Apoio ao manejo sustentável e consequente beneficio para a 

conservação florestal 

 Eliminação de resíduos florestais (passivos ambientais) 

 Atendimento das exigências de licenciamento do IBAMA 
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Status, Oportunidades e 

Necessidades do Projeto 



Resíduos Florestais Bio-redutores 

Exportação  Produção de Silício 

Conservação Florestal 

STATUS DO PROJETO 
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 O projeto é inovador e representa um piloto 

tecnológico e conceitual com alta replicabilidade 

no Brasil. 

 O projeto esta sendo estruturado em 

cooperação com empresas de Manejo Florestal 

Sustentável para ampliar e assegurar os 

benefícios no longo prazo. 

 O reflorestamento e a recomposição de áreas 

degradadas é uma opção que pode ser 

catalisada através do projeto. 

 O inicio dos estudos básicos implica uma 

consulta às partes interessadas. 

 Para demostrar a viabilidade da iniciativa é 

necessário de superar uma série de barreiras.  



GARGALOS REGULATÓRIOS 
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Problemas:  

 Envio de lenha para teste nas instalações industriais na 

França vetada pelo IBAMA 

 Exportação de Carvão Vegetal vetada pela normativa  

 Processo de licenciamento e emissão de DOF requer 

manutenção das ASV e implica esforços e custos que 

inviabilizam o aproveitamento dos produtos da ASV.  

Necessidades:  

 Eliminar as restrições que impedem exportação do Bio-

redutor; 

 Racionalização do processo de gestão das ASV e da 

emissão do DOF. 



CONTROLE DE LEGALIDADE E ACEITABILIDADE DOS 
PRODUTOS 
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Status:  

 Impossibilidade de obter certificação FSC / PEFC para 

os produtos oriundos da ASV 

 Incerteza em relação às exigências dos clientes 

 Risco que a dificuldade de demonstrar status de 

legalidade e sustentabilidade do uso e processo dos 

produtos prejudique sua comercialização.  

Necessidades:  

 Opinião clara das principais partes interessadas sobre 

a legitimidade e sustentabilidade do uso dos produtos 

de SVA para a produção e exportação de 

bioenergéticos, especialmente carvão vegetal  

 Mecanismo robusto, eficaz e custo eficiente para 

demonstrar legalidade e integridade da cadeia 

 Status o ―lable‖ que mitiga o risco de campanhas 

destrutivas. 



NECESSIDADES FINANCEIRAS 
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Status:  

 A intensidade de capital do Bio-Redutor representa uma 

barreira para sua implantação 

 O projeto é um piloto tecnológico e conceitual com alta 

replicabilidade no Brasil. 

 Investimento na ordem de 30 Milhões de Reais. 

 Sendo ao mesmo tempo um projeto inovador sujeito a 

incertezas econômicas, como também um projeto com 

amplas externalidades positivas estamos procurando 

apoio no financiamento do empreendimento. 

Necessidades:  

 Financiamento capaz de apoiar a iniciativa com:  

o Financiamento parcial a fundo perdido para projetos de 

inovação. 

o Seguros para riscos tecnológicos e de inovação. 

o Financiamento com condições favoráveis. 

o Participação no capital social. 



OPORTUNIDADES DO PROJETO 
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Projeto K: desenvolvimento do mecanismo financeiro e mecanismos de apoio: 

 O estabelecimento de uma cadeia de valor de produtos que geram benefícios ambientais do 

lado do uso e benefícios de conservação na fonte da matéria prima florestal: 

—  A indústria de bioenergia gera uma demanda por madeira e lenha de origem legal e 

sustentável que é capaz de promover a ampliação do Manejo Florestal Sustentável. 

—  A complementação com atividades de reflorestamento comunitário amplia e perpetua os 

benefícios do projeto. 

— Atividades secundarias aumentem o beneficio para a sociedade 

  O projeto K apoia a consultação e construção do mecanismo  

Mechanismo

financeiro 

perpetuo  

Mecanismos 

financeiros 

complementares 
-Florestal 
-Tecnologia 

Logistica 

-Project 

Finance  

- Microcredito 

-Tecnologia 

Logistica Exportação  


