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Preocupados com a questão dos resíduos sólidos, 

pesquisadores vêm estudando diversas formas de 

aproveitamento desse material, como a briquetagem, 

que é uma das alternativas tecnológicas para 

contornar os problemas da desuniformidade 

(dificuldade de manuseio), controle da queima, baixo 

valor calorífico, densidade e umidade variáveis, 

presentes na lenha e sobras de madeira e o bagaço de 

cana. Esse processo de compactação (densificação) 

que utiliza elevadas pressões para transformar os 

resíduos (serragem) em cilindros compactos, 

denominados “briquetes”, facilita o manuseio e o 

transporte, agregando maior valor aos resíduos, pois 

substitui diretamente a lenha nos equipamentos onde 

esta é queimada, com alto poder calorífico e menor 

emissão de fumaça. 

 

Carlos Roberto de Lima 
 
 
LIMA, C.R. de. Viabilidade econômica da produção de 
briquetes a partir da serragem de Pinus sp. Trabalho 

apresentado no 3 Congresso Brasileiro de Planejamento 
Energético, São Paulo,1998 

Deputados Dilmar Dal Bosco e Riva  
Autores da Câmara Setorial Temática 

Ato nº 06/2011 
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RESUMO  
 

O resíduo de madeira, geralmente, é visto pelo setor industrial 

madeireiro como problema, pois sua estocagem ou destinação adequada, 

além de gerar custos não faz parte da cultura em algumas regiões do país, 

principalmente as que possuem as maiores reservas naturais em exploração 

(Mato Grosso e Pará).  

O aproveitamento desses resíduos gerados pela extração e 

industrialização da madeira, por meio de reciclagem, como no caso dos 

briquetes, utilizados como fonte de 

energia alternativa para atender 

desde indústrias, na fase de 

processamento primário, através da 

queima em fornalhas, produção de 

carvão para uso doméstico, até 

para fabricação de móveis, entre 

outras como pode ser visto, nos 

exemplos que virão na seqüência. 

Entretanto, os altos custos do 

processo de industrialização do 

briquete o tem tornado em um 

produto não competitivo frente a 

outras matérias-primas disponíveis 

como o bagaço de cana-de-açúcar e as sobras de madeira in-natura, 

inibindo o crescimento e mesmo desestimulando a permanência das 

indústrias existentes no nosso estado. 

Porém, se esse processo industrial se realiza de forma organizada, ou 

seja, por meio da união dos empresários do setor na formação de grupos 

associativos ou cooperativos, com o aval dos governos estaduais e 

municipais, por meio de incentivos fiscais e apoio na comercialização, 

fatalmente dará bons resultados, além de contribuir na racionalização da 

exploração dos recursos florestais, bem como para gerar uma nova 

alternativa econômica, aumentando significativamente a geração de renda 

e de novos empregos.  
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Matéria veiculada no site http://www.webartigos.com1 intitulado 

Aproveitamento Econômico dos Resíduos de Madeira como Alternativa para 

Minimização de Problemas Sócio-ambientais no Estado do Pará traz alguns 

dados sobre o processo nas indústrias de base florestal cujo teor segue: 

Segundo o Inventário Florestal Nacional, lenha é o tipo de 

resíduo oriundo da indústria de base florestal de maior 

representatividade, correspondendo a 71% da totalidade dos 

resíduos. Por lenha entende-se os resíduos como costaneiras, 

refios, aparas, casca e outros. A serragem vem a seguir, 

correspondendo a 22% do total e, finalmente, os cepilhos ou 

maravalhas, correspondendo a 7% do total. (Revista da 

Madeira, Estimativa da produção de resíduos na indústria 

brasileira de serraria e laminação de madeira, por Edvá Oliveira 

Brito, v. 4, n. 26, nov. 1995, p. 34-39.) No setor moveleiro, a maior 

perda se dá no beneficiamento da madeira, chegando, em 

alguns casos, ao extremo de até 80% de uma árvore 

desperdiçada entre o corte na floresta e a fabricação do móvel 

(Revista IM, Equipamentos - Novos produtos a partir dos 

resíduos, v. 5, n. 42, p. 51, 1992). Em 1991 o Brasil foi responsável 

por 4% da produção mundial de toras para serraria e 

laminação, correspondendo a um total de 37.968.000m3. Deste 

material, 49,29% foi transformado em produto, sendo que o 

restante (50,71%) corresponde aos resíduos gerados pela 

industrialização, ou seja um volume de 19.255.000m3. (Revista 

da Madeira, Estimativa da produção de resíduos na indústria 

brasileira de serraria e laminação de madeira, por Edvá Oliveira 

Brito, v. 4, n. 26, nov. 1995, p. 34-39.). 

E, prossegue:  

Conforme observado nas informações acima, os resíduos da 

indústria madeireira e moveleira têm sido subtilizados, sendo 

que no Brasil sua principal utilização consiste na queima para 

obtenção de energia. Um dos motivos para esta má utilização 

está no fato de que a matéria prima para estas indústrias no 

Brasil, historicamente, não foi restritiva. Outros fatos também 

expressivos, são as restrições logísticas e econômicas para o 

transporte de resíduos, principalmente considerando o porte e a 

distribuição destas indústrias no estado do Paraná. Utilizações 

mais criativas, que agreguem valor a estes resíduos poderiam 

modificar esse panorama, produzindo uma nova demanda de 

produtos e serviços, gerando fonte de renda viáveis e geração 

de emprego (INPA, 2003).  

 

Palavras-chave: Regulamentação dos incentivos fiscais e, solução para os 

problemas de escoamento e comercialização da produção.  

 

                                                 
1
 Fonte: http://www.webartigos.com/articles/1175/1/Aproveitamento-Economico-Dos-Residuos-De-Madeira-

Como-Alternativa-Para-Minimizacao-De-Problemas-Socio-ambientais-No-Estado-Do-
Para/pagina1.html#ixzz1OavImJx2 

 

http://www.webartigos.com/
http://www.webartigos.com/articles/1175/1/Aproveitamento-Economico-Dos-Residuos-De-Madeira-Como-Alternativa-Para-Minimizacao-De-Problemas-Socio-ambientais-No-Estado-Do-Para/pagina1.html#ixzz1OavImJx2
http://www.webartigos.com/articles/1175/1/Aproveitamento-Economico-Dos-Residuos-De-Madeira-Como-Alternativa-Para-Minimizacao-De-Problemas-Socio-ambientais-No-Estado-Do-Para/pagina1.html#ixzz1OavImJx2
http://www.webartigos.com/articles/1175/1/Aproveitamento-Economico-Dos-Residuos-De-Madeira-Como-Alternativa-Para-Minimizacao-De-Problemas-Socio-ambientais-No-Estado-Do-Para/pagina1.html#ixzz1OavImJx2
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APRESENTAÇÃO 
 

 
 

         

 

A Câmara Setorial Temática de Base 

Econômica da Indústria de Briquetes foi 

instalada no dia 17 de fevereiro de 2011, 

com o objetivo de estudar, discutir e 

sugerir ações para desenvolver a base 

econômica da indústria de Briquetes em 

Mato Grosso.   

 

 

 

  

 

Mato Grosso é o 2º maior estado brasileiro na exploração de recursos 

vegetais nativos (madeira), ficando atrás apenas do Pará. Matéria veiculada 

no site “Primeira Hora Notícias” tendo como fonte o jornal “Diário de 

Cuiabá”, destaca o seguinte: 

 

Conforme números divulgados ontem pelo 

IBGE, foram extraídos 688,92 mil metros cúbicos (m³). 

No balanço anual, Mato Grosso ocupa o 2° lugar do 

ranking, atrás apenas do Pará 

 

A produção nacional da madeira em tora 

totalizou 122,15 milhões m³, sendo 87,5% proveniente 

de florestas cultivadas e 12,5% coletadas em 

vegetações nativas. Sobressaem como maiores 

produtores de madeira do segmento extrativista o 

Pará, com uma produção de 5,97 milhões m³ (39,2% 

do total coletado no País), Mato Grosso, com 3,92 

milhões m³ (25,7%) seguido de Rondônia, com 1,35 

milhão m³ (8,9%), Bahia, com 1,08 milhão m³ (7,1%) e 

Amazonas, com 1,05 milhão m³ (7,8%). 

 

Instalação da Câmara Setorial Temática da 

Base Econômica da Indústria de Briquetes 
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O valor da produção da silvicultura 

(exploração de florestas plantadas) e do 

extrativismo vegetal (exploração dos recursos 

vegetais nativos) totalizou R$ 13,6 bilhões em 2009. A 

participação percentual da silvicultura no valor da 

produção florestal caiu de 69,3% para 66,4% entre 

2008 e 2009, somando R$ 9 bilhões, enquanto a 

participação do extrativismo vegetal subiu de 30,7% 

para 33,6%. O valor do extrativismo totalizou R$ 4,6 

bilhões no ano passado, dos quais R$ 3,9 bilhões 

provenientes da produção madeireira e R$ 685,4 

milhões da produção não madeireira. 

 

A produção de madeira na atividade 

extrativista (15.248.187 m³) foi 7,9% maior que a de 

2008. A produção das florestas plantadas ou 

cultivadas também foi maior que a do ano anterior 

(5,6%) e somou 106,91 milhões m³. 

 

Na silvicultura, a produção de madeira para 

papel e celulose somou 65,34 milhões m³, e a de 

madeira para outras finalidades (construção civil, 

movelaria, construção naval, etc.), 41,56 milhões m³. 

Relativamente ao ano anterior, a produção de 

madeira para papel e celulose aumentou 12,3%, e a 

de madeira para outras finalidades teve um declínio 

de 3,5%. 

 

 

É indiscutível a potencialidade do Estado de Mato Grosso, em se 

tratando de reservas florestais nativas, entretanto, já está na hora de se 

preocupar em explorar a silvicultura (florestas plantadas ou cultivadas) ou o 

manejo das reservas nativas, para que estas não se esgotem. O que se vê, a 

cada ano, são desmatamentos criminosos, sem critérios, promovendo uma 

verdadeira devassa no patrimônio ambiental do estado. 

  

O setor da indústria de briquetes é um grande aliado do meio 

ambiente, pois, é uma opção de combustível alternativo para utilização nas 

indústrias, com baixo índice no teor de poluição em substituição aos 

combustíveis fósseis (minerais), poluentes e com teor de poluição nocivo ao 

meio ambiente, pois, provoca a destruição do oxigênio do ar formando o 

propalado “buraco na camada de ozônio”. 
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 O site de uma empresa2 fabricante de equipamentos para a indústria 

de briquetes assim o define: 

O briquete é um biocombustível sólido, oriundo de um 

processo de fabricação, feitos a partir da compactação 

de resíduos ligno-celulósicos, sob pressão e temperatura 

elevadas. Para satisfazer as condições de fabricação do 

briquete, o resíduo precisa estar de acordo com 

percentual de umidade aceitável, e tamanho das 

partículas (granulometria). “A briquetagem é uma forma 

bastante eficiente para concentrar a energia disponível 

da biomassa”. 

  

Na fabricação de briquete, as matérias-primas utilizadas 

podem ser: serragem, maravalha, casca de arroz, palha 

de milho, sabugo, bagaço de cana-de-açúcar, casca 

de algodão, casca de café, feno de braquiaria entre 

outros. O diâmetro do briquete para queima em 

caldeiras, fornos e lareiras é de 70 mm a 100 mm e com 

comprimento de 250 mm a 400 mm. 1 tonelada de 

briquete corresponde a 6 m³ de lenha com umidade 

entre 35 a 45%. Embora variáveis, os briquetes feitos no 

Brasil tem uma densidade aparente de 1,0 t/m3 a 1,5 

t/m3, um Poder Calorífico Superior de 4000 kcal/kg a 4800 

kcal/kg, uma umidade entre 6 a 10%, densidade a granel 

de 600 kg/m3 a 900kg/m3, teores de voláteis de 81%, 

cinzas de 1,2% e carbono fixo de 18,8%. No Brasil, a 

serragem tem uma densidade a granel entre 140 kg/m3 

a 400 kg/m3, umidade de 15% a 55% base úmida e cores 

que variam do amarelo claro originária do Pinus sp seco 

até o marrom escuro da massaranduba úmida. 

 

 

  
                                                 
2 Fonte: http://www.lippel.com.br/briquetagem/briquetes.html 
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Comparativo entre lenha e 

briquetes em função do volume 

 

 

 

MELHOR FORMA DE UTILIZAÇÃO DO BV - BRIQUETE VEGETAL 

Utilização em Aplicação Dosagem Outras informações de uso 

Caldeiras em 

Geral 

Somente 

Briquete 

Vegetal 

Quantidade 

Necessária 
Alimentar de forma mais continua  possível. 

Briquete 

com 

Cavaco 

ou lenha 

comercial 

Porcentagem 

desejada de 

cada 

Produto 

Alimentar a caldeira com lenha ou cavaco e sob 

os mesmos adicionar o Briquete de forma bem 

distribuida. 

Fornos / 

fornalhas e 

semelhantes 

Briquete 

Vegetal 

Quantidade 

Necessária 

Alimentar com quantidades menores e mais 

frequentes. 

Obs: Neste tipo de combustão, atentar para uma 

maior necessidade de oxigênio nas grelhas. 

Fornos de 

Pizzarias  

Briquete 

Vegetal 

Quantidade 

Necessária 

Iniciar o fogo normalmente conforme métodos e 

costumes. 

Obs: Obten-se maior rendimento se for feito fogo 

sob uma grelha de 6 a 10 cm de altura. 

Lareiras 
Briquete 

Vegetal 

Quantidade 

Necessária 

Iniciar o fogo normalmente conforme métodos e 

costumes, realimentar o fogo a cada 50 minutos. 

Obs: Obten-se maior rendimento se for feito o 

fogo sob uma grelha. 

Churrasqueiras 
Briquete 

Vegetal 

Quantidade 

Necessária 

Para usar o Briquete em churrasqueiras, o usuário 

precisa permitir a entrada de bastante oxigênio e 

iniciar o fogo com gravetos (ou qualquer outra 

forma de iniciar um fogo), depois disso, o fogo 

pega fácil e a eficiência é maior do que a do 

carvão. Deve-se manter o churrasco a uma 

distância razoável, pois o processo de assar 

ocorre enquanto o Briquete estará 

queimandoom chamas limpas. 
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AQUECEDORES 

 

Hotel 

 
Com grande redução de custo para o aquecimento de água 

 

Motel 

 
Para quem tem alta rotatividade e necessita de água quente e vapor 

 

Piscinas 

 
Grande economia com a utilização de aquecedor a briquete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECADORES 
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Secador 

 
Soja, milho, etc. 

 

Torrador 

 
Café, farinhas de milho e mandioca 

 

CALDEIRAS 

Lavanderia 

 
Hotéis, Hospitais e Penitenciárias 

 

 

 

 

 

 

Abatedouro 
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Bovinos, Suínos e Avícolas 

 

Recauchutagens 

 
 

Pneus em geral 

 

Tinturaria 

 
Estonagens e tingimentos 

 

Fiação de seda 

 
Queima associada briquete/lenha 

 

 

 

 

Padarias 
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Queima em fornos de padaria 
 

E, conclui. 
  

 

Porque briquete? 

A resposta é simples. 

Para tornar a estocagem e transporte de produtos 

mais efetiva e econômica. O uso de briquetes pode 

substituir os combustíveis fósseis e, também, oferecer 

grandes vantagens ambientais. 

 

Destacada a utilização do briquete como fonte alternativa energética 

para as diversas atividades discriminadas supra, ocorre-nos a partir de então 

discorrer sobre a viabilidade do setor no Estado de Mato Grosso. 

 

 

 

   

 

 

PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA 

Presidente Substituto das Câmaras Setoriais Temáticas 
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1. DA JUSTIFICATIVA DO REQUERIMENTO  
 

 

Com a redução dos preços do petróleo, a partir de 1986 e, por 

conseqüência, da gasolina, o álcool combustível perdeu competitividade, 

apesar dos bons resultados do Proálcool.  

 

A necessidade de manter o preço do álcool muito mais baixo do que o da 

gasolina passou a exigir da União Federal subsídios cada vez mais altos para 

sustentar o Proálcool. O bagaço da cana, no entanto, mostrou-se eficiente 

na produção de energia térmica, nas próprias usinas do setor 

sucroalcooleiro.  

 

A queima desse bagaço fornece energia para as usinas, e o restante em 

alguns casos é vendido para Sistema Nacional de Energia Elétrica. O IBAMA 

criou uma máquina de briquetagem em seu Laboratório de Produtos 

Florestais, que comprime os resíduos transformando-os em tocos de madeira. 

 

Segundo estudos técnicos os briquetes podem substituir a lenha com 

grandes vantagens. O briquete é uma lenha de alta qualidade, porque tem 

densidade elevada e é seco, o que facilita a armazenagem e o transporte, 

barateando o custo. O interessante da briquetagem é que você pode 

aproveitar qualquer material orgânico. Qualquer resíduo de origem 

agroindustrial, mesmo couro, pode ser compactado e transformado em 

briquete. 

 

Apesar da máquina já ser fabricada no Brasil, não há muitas usinas de 

briquetagem no país, pela falta de incentivos para instalar essas usinas como 

a maior dificuldade para o aproveitamento dos resíduos. 

  

VANTAGENS DO BRIQUETE 

 Não possui Aglutinantes: diferente de outros briquetes comercializados, 

o nosso produto não possui aglutinantes, que geram fumaça e odores 

quando queimados.  

 Produzido a partir de resíduos selecionados, sem madeiras 

industrializadas como MDF, Compensados e outros tipos que possuem 

produtos químicos em sua constituição.  
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 Briquete, possui alto poder calorífico (4600 Kcal/kg), o dobro da lenha 

(2400 Kcal/kg), rendendo até 5 vezes mais, pois a lenha possui uma 

umidade de 35% a 45%, enquanto o briquete possui ± 12% de 

umidade.  

 O Briquete possui alta densidade, portanto, ocupa pouco espaço. 

Para armazenar 01 tonelada de briquete, será necessário apenas 2m³ 

de espaço.  

 O Briquete possui alta densidade, portanto, ocupa pouco espaço. 

Para armazenar 01 tonelada de briquete, será necessário apenas 2m³ 

de espaço. 

 Possui embalagens limpas, sem insetos. 

 Pode ser facilmente quebrado para melhor acomodação  

 Não apresenta sazonalidade, ou seja, sua oferta é a mesma o ano 

todo.  

 

Tabela – 1 – Teor de temperatura do briquete: 

 

2,1 TN briquetes=14m³ de 

lenha= 1 TN óleo bpf  

Cinzas 2% 

Densidade 1000 a 1300 kg/m 
3 

Umidade em torno de 

12 % 

Materiais Voláteis 84,4 

% 

100 % reciclado e 

ecológico. 

Carbono Fixo 13,6 % Poder Calorífico kg/cal 

4.650 

Consumo 20 a 60 kwh/t 

 

 

 

Tabela 2 - Regularidade térmica dos briquetes produzidos a partir de 

diferentes materiais. 
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QUADRO 
Casca 

arroz 
Algodão Pelos Lenha 

Kcal/kg 3.800 4.300 4.600 2.200 

Peso especif. 1,1 1,1 1,17 0,6 

Peso Granel 600-700 650-700 700-750 350-400 

Umidade 11% 12% 9% 35% 

 

 

É importante saber o seguinte: 

 

1 – Quantas indústrias de briquetes têm no Estado? 

 

2 – Qual a produção anual?  

 

3 – Quem são os fornecedores de matéria prima?  

 

4 – Qual o potencial existente para produzir?  

 

5 - Quantos funcionários são empregados atualmente nas indústrias?  

 

6 - Para quem vender o produto, briquete?  

 

7 - Qual é o rendimento atual da fábrica de briquetes?  

 

8 - O que você acha do produto? (briquete)?  

 

9 - Você acha que o briquete traz vantagens sobre outros produtos? Quais?  

 

10 - Você acha que o briquete traz vantagens para quem o usa? Quais? 

 

11 – Quais as dificuldades para produzir briquetes no Estado? Ambiental? 

Tributária? Outras. 
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2. DOS MÉTODOS DE TRABALHO DA CÂMARA 
 

 

Em obediência à justificativa do requerimento que deu origem à 

Câmara Setorial Temática de Base Econômica Indústria de Briquetes, o 

método utilizado foi a distribuição por etapas das fases de desenvolvimento 

dos trabalhos como segue: 

 

a. 1ª ETAPA – Pesquisa sobre a atividade, especificidade do 

produto e a sua forma de utilização nos diversos segmentos 

econômicos; 

 

b. 2ª ETAPA – Matéria prima empregada e potencialidade desta no 

Estado de Mato Grosso; 

 

c. 3ª ETAPA – Quantificação dos empreendimentos existentes no 

Estado, produção anual, dificuldades ambientais, fiscais e de 

escoamento e comercialização do produto; 

 

d. 4ª ETAPA – Análise das exposições dos palestrantes, avaliação e 

sugestões para a viabilização do setor.  

 

 
 

OBSERVAÇÃO: As respostas aos questionamentos constantes da justificativa do 

requerimento foram colhidas de forma aleatória no decorrer do período, a cada 

reunião e, quanto às reivindicações do setor, será objeto da parte conclusiva do 

presente relatório.   
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3. DAS REUNIÕES DE TRABALHO 
 

 

3.1. – 1ª REUNIÃO – 03 DE MARÇO DE 2011 ÀS 14h – quinta– feira. 
 

 

 A primeira reunião realizada no dia 

03 de março de 2011 às 14 horas, presidida 

pelo Consultor Legislativo José Esteves de 

Lacerda Filho, contou com a presença de 

vários empresários do setor madeireiro da 

região norte do estado e de várias 

instituições ligadas ao setor, além de 

servidores do executivo, legislativo e 

associações de classe. 

 

  

  

ATA DA 1ª REUNIÃO DA CAMARA SETORIAL TEMÁTICA PARA 

DESENVOLVER A BASE ECONOMICA DA INDÚSTRIA DE 

BRIQUETES EM MATO GROSSO, SOLICITADA PELOS DEPUTADOS 

DILMAR DAL BOSCO E RIVA. 

 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e onze, ás 14 horas, na Sala de Reuniões 

Luiz Carlos Campos, estiveram presentes o senhor Jose Esteves de Lacerda Filho – 

Presidente da Câmara Setorial Temática,  deputado Dilmar Dal’Bosco, deputada 

Luciane Bezerra, senhor Álvaro Leite – Diretor Executivo do CIPEM, Luciana de 

Oliveira Pereira – CIPEM,  Ramiro Azambuja – CIPEM, Daniel Brianezi –

RECICLAR- Sinop, Daniel Brianezi Filho – RECICLAR- Sinop, Richard Deves –

BRIQUETES ALTO DA GLORIA – Sinop, Clair Bariviera – AREFLORESTA, 

Elizene Vargas Borges – AMM, Waldna Fraga Silva – AMM, Hewerton Vargas – 

AMM, Bruno M. Ferreira – FIEMT, Jorge dos Santos – SINDALCCOL/MT, Elder 

Madruga – UFMT, Mariozan Pereira da Mota – GABINETE DEPUTADO BAIANO 

FILHO, Odilo Luiz Deves – BRIQUETES ALTO DA GLORIA, Paulo Moura – 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/MT, Luiz Fernando S. Flamino – GABINETE 

DEPUTADO DILSON DAL’BOSCO, André Luiz Soares – SOL BRIQUETES, José 

Guerreiro Junior – SOL BRIQUETES, Emilio P.de Souza – SOL BRIQUETES, 

Carolyna ...., CAMARA SETORIAL TEMATICA e Rita Márcia Cerqueira 

Figueiredo-  CAMARA SETORIAL TEMATICA. Após os cumprimentos aos 

participantes pelo Presidente da Câmara Setorial Temática, Dr. José Esteves de 

Lacerda Filho, passou a palavra ao senhor Deputado Dilmar Dal’Bosco, que 

agradeceu a presença dos participantes salientando a importância do assunto para a 

economia do Estado de Mato Grosso, passando a palavra ao senhor Álvaro Leite, 

Superintendente do CIPEM para que o mesmo fizesse sua apresentação. Senhor 

Álvaro mostrou através de transparências, dados da Secretaria de Meio Ambiente, 

sobre os resíduos de madeira no estado de Mato Grosso. Juara, Juina, Marcelandia 



 
           BASE ECONÔMICA INDÚSTRIA DE BRIQUETES   

           ATO Nº 06/2011 – MESA DIRETORA DA AL – MT. 

 
 

20 

CÂMARAS SETORIAIS TEMÁTICAS 
Incentivos e renuncia fisacl no estado 

de mato grosso 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

foram os municípios citados como exemplos de pólos de extração da madeira no 

Estado, salientando que o município de Juara lidera como maior produtor de toras, ou 

seja, maior produtor de resíduos de madeira. Alertou sobre a cobrança do ICMS da 

madeira no estado e a diferença das alíquotas com outros estados especialmente o 

estado do Paraná. Apresentou sugestões pelo CIPEM de se fazer um diagnóstico do 

resíduo da madeira e se criar um programa de aproveitamento desse resíduo. Após 

sua apresentação, Deputado Dilmar fez uso da palavra agradecendo e ratificando as 

colocações do senhor Álvaro. Em seguida passou a palavra ao senhor Júnior, da Sol 

Briquetes, para que fizesse a sua apresentação. Apresentando-se como empresário 

em Sinop, salientou as dificuldades do aproveitamento do cavaco e do pó de serra 

produzido nas serrarias. Quanto aos briquetes não há no momento incentivo para essa 

indústria. Apresentou gráficos sobre poder calorífico dos briquetes em relação aos 

outros produtos. Relatou custos sobre instalação da fábrica de briquetes e o consumo 

da mão de obra na geração de empregos e a facilidade da instalação da mesma no 

município de Marcelândia devido ao baixo custo. Deputado Dilmar fez novamente 

uso da palavra recebendo e cumprimentando a Deputada Luciane Bezerra. Após a 

inclusão da mesma na mesa de debates, ressaltou ainda a necessidade de discutir a 

isenção do ICMS no frete e citou várias empresas como a Cargil, Maggi para 

também participar dessas reuniões de trabalho da Câmara Setorial Temática. 

Deputada Luciane Bezerra fazendo uso da palavra disse que esses trabalhos serão o 

inicio da solução dos grandes problemas do setor madeireiro no estado. Disse que 

não devemos só apresentar as criticas, mas, também, buscar as soluções. Ressaltou 

que a empregabilidade, direta e indireta, da empresa madeireira é muito grande em 

comparação a outros setores, como agricultura e pecuária. Ela considera que o setor 

madeireiro aos olhos do Governo, parece ser um setor “bandido”, pois não tem quase 

nenhum apoio. Voltando a fazer uso da palavra, Deputado Dilmar agradeceu e 

ratificou as palavras da Deputada Luciane e passou a palavra ao senhor Daniel 

Brianezi Junior de Sinop. Usando a palavra citou a necessidade de o setor apresentar 

mostrando materiais sobre os briquetes trazendo inclusive amostras do mesmo para 

apresentar aos participantes. Explicou que industrializar é ajuntar, agregar peso e 

volume do resíduo da madeira para aproveitamento futuro. Explanou sobre o que é a 

Biomassa e como ela se agrega, salientando também, que o lixo orgânico pode 

também ser convertido em briquetes. Discorrendo sobre a fabricação e utilização do 

briquete, mostrou a sua importância no setor econômico, social e ambiental do 

produto. Paulo Moura levantou a questão sobre o armazenamento dos briquetes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. – 2ª REUNIÃO – 24 DE MARÇO DE 2011 ÀS 14h00 – terça– feira. 
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 Conduzida por Paulo Sérgio da Costa Moura membro das Câmaras Setoriais 

Temáticas – CST 

 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CAMARA SETORIAL TEMÁTICA PARA 

DESENVOLVER A BASE ECONOMICA DA INDUSTRIA DE 

BRIQUETES EM MATO GROSSO, SOLICITADA PELOS DEPUTADOS 

DILMAR DAL BOSCO E RIVA. 

 

 

Aos vinte e quatro dias dias do mês de março de dois mil e onze, ás 14 horas, 

na Sala de Reuniões Luiz Carlos Campos,estiveram presentes o senhor 

Deputado Dilmar Dal Bosco,Deputado Baiano Filho, senhor Paulo Moura, 

representando a Câmara Setorial Temática, senhor Álvaro Leite –Diretor 

Executivo do CIPEM, Luciana de Oliveira Pereira – CIPEM,  Ramiro 

Azambuja – CIPEM, Daniel Brianezi –RECICLAR- Sinop, Daniel Brianezi 

Filho – RECICLAR-Sinop, Richard Deves –BRIQUETES ALTO DA 

GLORIA –Sinop, Heloisa C.Marchese –AREFLORESTA, Elizene Vargas 

Borges – AMM, Jorge dos Santos – SINDALCCOL/MT, Mariozan Pereira da 

Mota – GABINETE DEPUTADO BAIANO FILHO,  Luiz Fernando S. 

Flamino – GABINETE DEPUTADO DILSON DAL’BOSCO, José Guerreiro 

Junior – SOL BRIQUETES, André Soares – SOL BRIQUETES, Carlos 

Iseailev - SINDIRECICLE, Sandro Andreani - AMEF, Yugo Marcelo 

Miyakawa - IBAMA, José Juarez Pereira de Faria - SICME, Fauze Dahrouge - 
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REPRESENTANTE COMERCIAL, Tânia Maria Garutti - GABINETE 

DEPUTADA LUCIANE BEZERRA/AL, Rosiane L.de Barros – GABINETE  

DEPUTADA LUCIANE BEZERRA/AL, Paulo Miguel Reno – SEMA, João 

Ari Cecon – EMPRESÁRIO SINOP, João José de Miranda Neto – AMEF, 

Joaquim Paiva de Paula – AMEF, Jorge Luiz da Silva – SEFAZ, João Batista 

Moraes Oliveira – CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA, senhor Vilson da 

PREFEITURA DE CLÁUDIA, José Eldenir Pereira de Oliveira e Márcia 

Ferreira da Costa  -CÂMARA SETORIAL TEMÁTICA. – Deputado Dilmar 

Dal Bosco procedeu a abertura dos trabalhos, agradecendo a todos os presentes 

pelo comparecimento à reunião enaltecendo o trabalho de alguns dos presentes 

no tocante aos assuntos relacionados ao tema da presente câmara, que é o 

aproveitamento dos resíduos de madeira com a industria de briquetes. Passou 

em seguida a palavra ao presidente em exercício da Câmara Temática, ora 

discutida, ex Deputado Paulo Moura que teceu comentários sobre o papel das 

Câmaras Temáticas e em breve histórico sobre a criação legal das mesmas, 

tanto em nível federal quanto em nível do Estado de Mato Grosso, citando a lei 

de criação e a sua autoria. – Retornando a palavra ao Deputado Dilmar, o 

mesmo convidou o Deputado Baiano Filho, para fazer uso da palavra o qual 

procedeu os agradecimentos, parabenizando do Deputado Dilmar pela 

iniciativa de discutir matéria tão relevante, dando por encerrado suas palavras. 

– Dando seqüência à reunião o Deputado Dilmar solicitou a todos que se 

identificassem, com identificação inclusive da profissão e seu local de trabalho. 

Antes de passar a palavra aos palestrantes, agradeceu mais uma vez a presença 

de todos enaltecendo a importância do setor para o Estado de Mato Grosso. Ato 

contínuo passou a palavra ao palestrante senhor Junior, empresário do ramo da 

indústria madeireira em Mato Grosso que procedeu inclusive a demonstração 

do produto (fisicamente), através de amostra oriunda de sua indústria, no 

município de Marcelândia. Enfocou as dificuldades em comercializar a 

biomassa oriunda do pó de serra (serragem), por falta de incentivos dos 

governos, citando os riscos que expõe os habitantes desses municípios, a 

exemplo de Sinop a quinze anos atrás. Citou que a produção atual do pó de 

serra, ultrapassa vinte mil toneladas/mês e que com o incentivo à aquisição dos 

briquetes, todos têm a ganhar – Governo/Estado/Município e população, com a 

geração de emprego e a limpeza dos municípios, evitando o estoque de 

resíduos e a prevenção a acidentes (queimadas), como ocorreu em Marcelândia 

no ano de 2010, sob pena do fechamento de industrias existentes. Encerrando 

sua palavras, o deputado Dilmar Dal Bosco, deu enfoque aos incentivos do 

Governo do Estado para subsidiar a produção e comercialização do briquete, 

incentivo tanto fiscal quanto da sua aplicação em setor de industria de outros 

produtos, em caldeiras, a exemplo das industrias de soja,milho, etc., fato esse 

confirmado pelo senhor Jorge dos Santos, presidente das Industrias Alcooleiras 

do Estado de Mato Grosso, que sugeriu inclusive o desenvolvimento de uma 

pesquisa de mercado para mensurar a aceitação do produto como fonte 

energética alternativa para uso nas caldeiras de secadores, sugeriu o IEL da 

FIEMT. – Com a palavra o senhor Álvaro, do CIPEM, fez criticas à falta de 

incentivos às industrias madeireiras do Estado, permitindo a saída de madeiras 

para outros estados e retornando industrializadas, e isso porque os organismos 
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do governo como SEFAZ e SEMA, não exercem uma política de apoio ao setor 

e sim pelo contrário, de “estorvar” o seu desenvolvimento. O deputado Baiano 

Filho, pediu licença para atender outros compromissos. A convite do deputado 

Dilmar, o senhor José Juarez da SICME, iniciou sua fala, se apresentando 

como participante do PROMADEIRA (Programa do governo em beneficio do 

setor). Se disse surpreso por não ter tido participado dos problemas dessas 

empresas junto a SICME, uma vez que a secretaria está envolvida no processo 

(Minas e Energia), colocando a secretaria à disposição dos empresários do 

setor, citando exemplos de entraves em determinada época (sobre exportação) 

pelo IBAMA, em que a secretaria interveio e conseguiu liberar o 

produto.Informou do programa PROMACIFE e convidou a Câmara Temática a 

participar da próxima reunião. Teceu criticas a operação “curupira”, que tirou 

de circulação inúmeras empresas idôneas do setor (em torno de seiscentas), 

permanecendo entre as remanescentes uma grande maioria de empresas 

acostumadas a  cometer infrações, para ele,uma grande decepção com relação à 

ação da SEMA. O deputado Dilmar parabenizou o senhor Juarez (SICME) e 

corroborando, disse que irá tentar junto ao setor para utilizar melhor a SICME. 

O senhor Jorge da SEFAZ, fez sua explanação dizendo que a preocupação da 

parte daquela  secretaria é reduzir ao máximo os impactos que podem causar a 

carga tributária e que a SEFAZ não é única mas sim todo complexo dos entes 

governamentais,SEMA,IBAMA,etc.,não só relacionada a Câmara em questão, 

mas sim toda a cadeia produtiva da madeira e que deve haver um equilíbrio 

entre o setor produtivo e a SEFAZ que é a geração de impostos e empregos. O 

senhor Júnior de Marcelândia, referiu-se a isenção do ICMS como incentivo é 

benéfico para o setor, porem ,que houvesse ampliação na redução do ICMS 

cobrado na energia elétrica de forma  diferenciada aos municípios 

produtores,considerando o fator logístico, ou seja a distancia de Marcelândia à 

Cuiabá, é uma e a de  Sinop à Cuiabá é outra.Outro fator é que Sinop também é 

um município consumidor do produto. Richard, empresário de Sinop, citou 

sobre as dificuldades em concorrer com outros sub produtos, da mesma área ou 

seja, sobras de ripões, de caibros,entre outros e que, se não houver um 

tratamento diferenciado para o setor, o destino da industria de briquetes é a 

falência. Mesmo com a isenção do ICMS (ICMS diferido) promovido pelo 

estado muitos empresários estão em dificuldades, não conseguindo,inclusive, 

quitar seus compromissos com o PRODEIC.Nesse momento o deputado 

Dilmar,utilizando da palavra sugeriu descobrir aonde está o “gargalo” da 

questão que está prejudicando o setor, se SEFAZ,  se SEMA, ou qualquer outro 

órgão tratando disso com a máxima urgência.O senhor Jorge da SEFAZ se 

reportou ao decreto do Governo nº191 de 22 de março de 2011,de incentivos 

fiscais ao setor, mas diante da exposição dos empresários que se encontram em 

dificuldades na comercialização em virtude de concorrência com outros sub 

produtos,concluiu que o problema é econômico e não fiscal. O senhor Paulo 

Miguel Reno, da SEMA, se declinou apenas em ouvir por não ter recebido 

delegação para falar sobre o órgão. Senhor André Soares, da SOL 

BRIQUETES, isentou de toda e qualquer culpa os órgãos governamentais tais 

como: SEFAZ,SEMA, etc., salientando que as dificuldades encontram-se na 

concorrência dos demais sub produtos e a queda nas vendas. O senhor José 
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Juarez, da SICME, fez um convite para uma reunião na secretaria para tratar do 

assunto, senão resolver pelo menos minimizar os problemas do setor. – O 

deputado Dilmar propôs reunião dos empresários do setor com a FIEMT. 

Sandro Andrani da AMEF fez demonstração do produto como alternativa 

energética e a utilização da sua matéria prima como preservação do meio 

ambiente, uma vez que extrai o resíduo das áreas de risco de queimadas. E 

solicitou ao Deputado Dilmar que convocasse a SEMA e o IBAMA para 

caminhar juntos. – Ficou estabelecido o próximo dia 28 de março de 2011, às 

9h00, na SICME, a reunião com empresários de briquetes. Nada mais tendo os 

presentes a acrescentar, o deputado Dilmar agradeceu a colaboração de todos e 

encerrou a presente reunião, que eu José Eldenir Pereira de Oliveira, registrei  e 

lavrei na presente Ata – Cuiabá, 24 de março de 2011..      
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4. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS  
 

 

A briquetagem, como visto neste, é uma forma bastante 

eficiente para concentrar a energia disponível da biomassa, 1,00 m³ 

de briquetes contém pelo menos 5 (cinco) vezes mais energia que 1,00 

m³ de resíduos “in-natura”, isso levando-se em consideração a 

densidade a granel e o poder calorífico médio desses materiais. Ao 

aspecto concentração energética associa-se, ainda, a facilidade de 

manuseio, transporte e armazenagem. 

 

Neste relatório pôde-se observar que a briquetagem apresenta 

inúmeras vantagens comparadas aos outros produtos, entretanto, 

(conforme relatos dos empresários do setor), as indústrias instaladas no 

território mato-grossense têm enfrentado dificuldades quanto à 

comercialização em virtude da concorrência de produtos utilizados 

“in-natura”, como é o caso do bagaço da cana-de-açúcar e sobras 

de madeira (matérias-prima, inclusive, para a indústria de briquetes), 

prejudicando sobremaneira sua comercialização, por apresentar um 

custo de fabricação não absorvido pelo consumidor final, 

praticamente inviabilizando os empreendimentos. 

 

A Câmara Setorial Temática sugere, portanto, o quanto segue: 

 

1. Elaborar Ante Projeto de Lei solicitando ao Exmo. Senhor 

Governador a concessão de incentivos fiscais; 

2. Projeto de Lei concedendo isenção de 100% (cem por cento) sobre 

a incidência do ICMS para comercialização interna do produto; 

3. Encaminhamento de relatório à Secretaria de Estado de Indústria, 

Comércio, Minas e Energia, comprovando a necessidade de 

inclusão da empresas que trabalham neste ramo, no crédito 

presumido. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante do exposto, a Câmara Setorial Temática, instalada com o 

propósito de buscar solução para os empresários do ramo de briquetes, que 

passam por dificuldades, declinou sua atenção, no primeiro momento, por 

intermédio dos seus autores, Deputado Riva e Deputado Dilmar Dal Bosco, 

em solicitar ao senhor Governador Silval Barbosa, incentivos fiscais que 

viessem beneficiar a atividade, no que foram atendidos de imediato com a 

edição do Decreto nº 141 de 22 de março de 2011(anexo), concedendo 

isenção de 100% sobre a incidência do ICMS, para a comercialização 

interna do produto. 

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e 

Mineração, por intermédio do seu representante José Juarez, se 

comprometeu em promover o enquadramento das empresas no “crédito 

presumido” do Programa PRODEIC e implementar ações com vistas à 

promoção dos produtos junto aos consumidoras do produto no estado e 

demais regiões do país, contando com a participação da Federação das 

Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) e do Conselho Temático do Meio 

Ambiente (CONTEMA), vinculado à Confederação Nacional do Meio 

Ambiente. 

 Assim, senhores membros da Câmara Setorial Temática e senhores 

Deputados Riva e Dilmar Dal Bosco, damos por concluída a presente 

câmara, sugerindo que as ações em apoio aos empresários não cessem por 

aqui, ou seja, que se promova uma reunião com os empresários e os 

incentivem no sentido de se organizarem por meio de instituição associativa, 

cooperativa ou sindicato para melhor representatividade em suas 

reivindicações. 

Este é o parecer deste relator. 

 

Cuiabá, 21 de junho de 2011    

 

 

JOSÉ ELDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA 
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6. ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


