Biodiesel: Projeto Biopalma

Localização
• Estado do Pará
• Dentro do zoneamento do Dendê (ZAE - Embrapa) – Programa
para recuperação das áreas degradadas da Amazônia
• Zona equatorial adequada ao plantio de Palma
• Próximo ao sistema Norte da Vale

Biodiesel na Vale – linha do tempo

• Estabelecimento do
Consórcio Vale Biopalma;
• Plantio em 5.000 ha;

2007

2009

• Validação de uso de B20
nas locomotivas EFVM e
EFC
• Constituição da Biopalma;
•Viveiro p/ 5.000 mudas;
• Infra-Estrutura p/ o 1º Pólo;

• Dissolução do Consórcio com a Vale
assumindo 70% do controle acionário da
Biopalma;
•Plantio de 16.500 ha próprios e 1.000 ha de
agricultura familiar;
• Start-up da 1ª Unidade Extratora Pólo Mojú;
•Inicio das obras da 2ª usina extratora de óleo
de palma;

2010
•Início das Obras da 1ª
usina extratora de Óleo de
Palma – Pólo Mojú;
•Plantio de13.000 ha
próprios e 250 ha,
agricultura familiar;

2011

• Finalização do plantio próprio, para alcançar
60.000 ha;
• Finalização plantio familiar para alcançar
20.000 ha;
• Implantação da 3ª usina extratora;
•Inicio das obras da 4ª usina extratora de óleo
de palma;
•Inicio das construção da Planta de Biodiesel;

2012

2013

• Plantio próprio de 21.000 ha;
• Plantio de 5.000 ha de agricultura
familiar;
•Implantação da 2ª usina extratora;
•Inicio das obras da 3ª usina extratora
de óleo de palma;

2014
• Implantação da 4ª
usina extratora;
•Inicio das obras da 5ª
usina extratora de óleo
de palma;
• Start-up da Planta de
Biodiesel;

Competitividade da cadeia: as atividades agrícolas e de extração do óleo
vegetal correspondem por 70-80% do custo de produção de Biodiesel

Custo geral de produção integrado de Biodiesel de Óleo de Palma
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Palma é a oleaginosa mais produtiva, minimizando a necessidade de áreas
plantadas, evitando a competição com alimentos

Oil content by feedstock
Percent of mass
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Crop yields
Tons/hectare
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Maior produtividade =>
Menor area plantada
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A Palma tem uma capacidade de síntese energética superior ao da cana, apesar do
ganho de produtividade da cana ter sido superior nas últimas décadas
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Biomassa sólida (Gj/ha/ano)

Considerando: Etanol (2009): 6.400 l/ha/ano e bagaço 11,2 ton./ha/ano;
Etanol (1970): 2.700 l/ha/ano e bagaço 8,4 ton./ha/ano
Diesel (2009): 6.000 kg/ha/ano e resíduo 7,2 ton./ha/ano; Diesel (1970): 4.000 kg/ha/ano e resíduo 4,8 ton./ha/ano
PCS: Etanol: 30Gj/ton.; Diesel: 42,2 Gj/ton.; Biomassa seca: 18 Gj/ton.

Variedade Compacta – 20% de adensamento de árvores por ha

Standard

6,2 m
COMPACTA
5 anos

4,4 m

Variedade Compacta – menor taxa de crescimento

Standard

Compacta

4,0 m

2,0 m

9 anos

Fitossanidade: Amarelecimento Fatal (AF) é uma das mais severas
ameaças a serem controladas

AF – áreas afetadas

Áreas de operação da Biopalma

Utilizamos GIS para implantação e gestão das operações agrícolas

O projeto de Biodiesel, contribuirá na melhoria da matriz energética da Vale, de
forma sustentável, renovável, contribuindo com a preservação ambiental e positivo
vetor social de geração de renda e fixação do homem no campo
 O cultivo da Palma sintetiza 30% mais CO2 do que o conjunto de espécies da mata nativa
Projeto Biodiesel
Disponibilizará o Biodiesel necessário para utilização no B20 das operações da VALE, à partir de 2014

Redução de Gases de Efeito Estufa
Redução de emissão de 12 milhões de toneladas de CO2 em
25 anos

Geração de receita e desenvolvimento
social sustentável
Benefício para mais de 2.000 famílias de pequenos
produtores no entorno do projeto, com transferência de
tecnologia; treinamento; financiamento estruturado com a
utilização dos contratos de fornecimento de longo prazo
 Criação de mais de 6.000 empregos diretos
 Operações agrícolas na região Amazônica, em áreas atualmente degradadas pela pecuária extensiva e
cultura de subsistência de mandioca
 Recuperação de aproximadamente 125.000 ha de floresta
 80.000 ha de área plantada total

Obrigado
ivo.fouto@vale.com

