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Prefácio 
Apresentação 
 
Capítulo 1 – Energia e Civilização 
1. De onde vem e como age a energia que chega à Terra? 
2. Qual seria a forma mais simples de energia do sol aproveitada pela humanidade? 
3. Alguns afirmam que a humanidade precisa de diminuir o consumo de energia. Dizem que faltará combustível diante do aumento da 
demanda e da população. Qual será o caminho? 
4. O maior consumo de energia per capita seria sinônimo de melhor qualidade de vida? 
5. Alguns filósofos da História acreditam que os gregos clássicos entre 776 a.C e 323a.C tiveram um padrão de excelência como 
civilização. Eles consumiam pouca energia comparada aos dias atuais. Hoje a humanidade segue caminhos difíceis pelo excesso de 
consumo. Existe fundamento nesta reflexão? 
6. Qual o perfil mundial e brasileiro dos tipos de energia? 
7. Qual a sinergia entre ética, energia e civilização? 
8. Qual a evolução da demanda mundial de energia? 
9. As biomassas e biocombustíveis associados ao Estado e iniciativa privada têm uma relação ás vezes controversa. Qual o caminho a 
seguir visando à população em primeiro lugar? 
10. Como os resíduos biomássicos madeireiros poderiam trazer maior contribuição à sociedade? 
11. Vivemos além da capacidade do planeta? 
12. Considera-se que a boa energia é aquela a que todos teriam acesso, a baixo preço. O que limitaria este acesso? 
13. Poderia ser feita uma resenha a respeito das notícias alarmistas existentes há 50 anos, pelas quais a humanidade estaria ameaçada 
pelo excesso de uso dos recursos naturais? 
14. Quais seriam estas linhas positiva e negativa? 
15. Os executivos públicos federais, as organizações ambientais e as associações florestais estão preparados para enfrentar a questão da 
sustentabilidade florestal? 
16. A responsabilidade social não deveria ser aplicada a todos que geram resíduos madeireiros? 
17. Como as distribuidoras e as empresas petrolíferas nacionais ou estrangeiras poderiam trazer maior contribuição social pelo 
desenvolvimento de energias alternativas ou renováveis? 
18. Quais seriam os desafios para a expansão dos biocombustíveis e os pontos positivos que eles apresentam em relação à sociedade? 
19. O setor de biocombustíveis é organizado e tem um mercado comprador? 
20. Seria técnica e economicamente viável construir pequenas termelétricas acionadas por biomassa nas pequenas comunidades do 
interior do Brasil? 
21. Qual a situação técnica, histórica e ética da lenha de floresta nativa dos países pobres? 
22. Quais as regiões que se desenvolveram graças aos biocombustíveis? 
23. As taxas de crescimento da população e da demanda de energia são preocupantes para novos blecautes? 
24. Qual a história da soja? 
25. Sou morador de um município com 85 mil habitantes. Como se poderia levar eletricidade movida à lenha e com termelétricas, a 18 
comunidades isoladas e alagadas deste município? 
26. Qual a posição brasileira das florestas nativas e plantadas no cenário mundial? 
27. Por que ainda não existe uma associação brasileira de biocombustíveis? 
28. Qual a contribuição de renda, emprego e desenvolvimento social que os biocombustíveis têm levado à sociedade brasileira? 
 
Capítulo 2 – A Evolução da Matriz Energética 
29. Alguns países têm a energia termonuclear: outros como o Brasil combustíveis fósseis da matriz primária no valor de 52%. Outros 
ainda investem para reverter o perfil das matrizes fósseis para bioenergia. Porque existe tanta movimentação neste campo da energia? 
30. Existem países que não geram energia e a importam de países vizinhos; isto não causa dependência? 
31. O que se pode entender como fracasso de uma Matriz? 
32. Como países isolados como ilhas do Pacífico ou regiões isoladas da Amazônia podem gerar energia se lhes faltam infraestruturas para 
tal geração? 
33. Como as sociedades evoluem, as energias de ontem podem não ser as ideais para o amanhã. Isto cria novos paradigmas e demanda 
investimentos. Como se podem planejar combustíveis para o longo prazo? 
34. Seria possível prever uma matriz energética de um país com 50% de energia do hidrogênio? 
35. Haveria algum exemplo de triunfo e de fracasso na matriz energética brasileira? 
 
Capítulo 3 – Potencial e Demanda de mercado 
36. Qual o potencial madeireiro em florestas nativas, plantadas e resíduos agrícolas? 
37. As biomassas brasileiras atendem a todos os mercados? 
38. A lenha de florestas nativas tem sido ao longo dos séculos, a mais importante energia. Existe tendência ao seu desaparecimento? 
39. Existe um conceito de energia potencial e atual. Em relação às biomassas e para o Brasil, quais seriam os cenários? 
40. Existe equilíbrio no mercado interno entre oferta e demanda de energia? 
41. Se o Brasil plantasse 3 milhões de ha com eucalipto para fins de energia, o que isto representaria na matriz? 
42. Quais são as condições para o Brasil se tornar grande exportador de biocombustíveis? 
43. Conforme o Balanço Energético Nacional – BEM, a taxa anual de crescimento da demanda de energia em 2008 foi de 4% e com uma 
população crescendo a uma taxa de 2,1% ao ano. Quais os problemas que adviriam desta situação? 
44. Poderia ser desenhado um amplo cenário político-econômico-administrativo da termeletricidade brasileira? 



45. Existem consagradas estatísticas da demanda de lenha de florestas nativas? 
46. O marketing é a ferramenta de desenvolvimento social. Como ele seria melhor direcionado para os biocombustíveis? 
47. Seria possível a expansão da demanda, diante de um fraco poder aquisitivo? 
 
Capítulo 4 – Perfil das biomassas 
48. Quais são as biomassas energéticas existentes no Brasil e qual a sua importância relativa no mercado? 
49. Todas as biomassas são biocombustíveis? 
50. Quais as melhores biomassas para cogeração? 
51. Resíduos de lavouras têm bom valor para gerar energia? 
52. Resíduos agroindustriais podem ser aproveitados? 
53. A casca de café é considerada uma biomassa de boa qualidade? 
54. Como modernas práticas e tecnologias agroflorestais podem melhorar a qualidade dos energéticos? 
55. Por que o esterco seco de gado é um dos biocombustíveis mais usados na Índia? 
56. Quando o Brasil foi descoberto, as energias mais usadas eram a térmica da lenha, a eólica dos ventos e a mecânica de animais e 
homens. Qual seria a dinâmica destas biomassas de ontem e para um provável amanhã? 
57. Como o etanol se transformou no campeão mundial dos biocombustíveis, depois da lenha? 
58. Em uma apreciação geral, quais seriam os elementos que prejudicam a eficiência energética das biomassas? 
59. Qual seria o perfil das biomassas, dos seus resíduos e das possibilidades comerciais do setor agroflorestal? 
60. Quais as culturas que podem produzir óleo vegetal refinado (OVR)? 
61. A casca de coco-da-baía pode ser uma biomassa de valor? 
62. Por que a lenha de floresta nativa é considerada a “prima pobre” das biomassas? 
63. Como são classificadas as biomassas de boa ou má qualidade? 
64. Em que forma se pode dizer que o carvão mineral é biomassa? 
65. Biomassas vegetais de rápido crescimento e elevado rendimento de lavoura, poderiam ser biocombustíveis de alta qualidade? 
66. Biomassas como esgoto, lixo e algas têm valor energético ou econômico? 
 
Capítulo 5 – Potencial e Demanda de mercado 
67. Quais são as principais características dos biocombustíveis vegetais? 
68. Qual seria a cronologia e rápida história dos biocombustíveis? 
69. Quais são as características, a história e a importância do biodiesel? 
70. Quais são os benefícios mais importantes da densidade energética dos biocombustíveis? 
71. Qual seria o melhor tipo de carvão, o seu processo e comércio, para uso em churrascarias? 
72. Os combustíveis químicos sintéticos de plataforma agrícola podem ser protagonistas de mudanças de paradigmas da energia 
mundial? 
73. Qual a diferença entre o biodiesel e o H-Bio? 
74. Por que na Europa se usa peletes e não briquetes de madeira, sabendo-se que os peletes demandam o dobro de energia para a sua 
fabricação? 
75. Quais são os pontos negativos das biomassas e que impedem delas competirem com os combustíveis fósseis? 
76. Qual seria uma síntese da definição do combustível perfeito? 
77. Qual seria uma análise geral dos biocombustíveis? 
78. Exceto cana-de-açúcar e madeira, quais os biocombustíveis com melhores características para investimento? 
79. Se existem empresas cogerando eletricidade com capim elefante, para que plantar árvores? 
80. Entre os energéticos mais importantes, qual seria o poder calorífico de cada um? 
81. A casca de arroz é um bom combustível? 
82. Por que a palha e a ponta da cana não são usadas como energia? 
83. Incluindo virtudes e defeitos, quais são as características do carvão vegetal? 
84. O que se entende por gerações de biocombustíveis? 
 
Capítulo 6 – Agricultura, Indústria e Comércio 
85. No ano de 2009, foram colhidas cerca de 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, em 7,2 milhões de ha plantados, gerando 
16,2% (40,8 milhões de tep) da matriz energética primária do Brasil (estimada no início de 2010, em 252 milhões de tep). Qual seria o 
equivalente em madeira de florestas de fins energéticos, por exemplo, o eucalipto? 
86. O que precisa ser feito para o Brasil exportar biocombustíveis? 
87. Os adensados madeireiros não ganharam mercado interno e nem externo. Como entender esta questão? 
88. A cogeração elétrica verde é usada nas grandes agroindústrias? 
89. Por que o Brasil mal aproveita algumas ricas matérias-primas biomássicas? 
90. Como pessoas físicas ou microprodutores poderiam ser inseridos nas cadeias produtivas de energéticos verdes? 
91. Como operadores de caldeiras influenciam as decisões de uso de biocombustíveis? 
92. Propriedades rurais queimam em secadores, restos de café, coco, cana, algodão ou madeira. Como esta prática poderia ser 
incentivada a agregar valor à economia local? 
93. A cultura da cana-de-açúcar compete com a produção de alimentos no Brasil? 
94. A indústria de celulose e papel poderia cogerar mais eletricidade com o licor negro? 
95. Quais os critérios para decisão de aquisição de biocombustíveis no Brasil? 
96. Como transformar uma usina de cana, falida ou decadente em um agronegócio energético de sucesso? 
97. Como são feitas as compras de combustível pelos grupos de agroindustriais? 
98. Qual seria o perfil operacional de cogeração com bagaço de cana? 
99. Algumas florestas de fins energéticos são instaladas em solos pobres, arenosos, com voçorocas, pedregosos, distantes dos grandes 
centros e de baixo preço. Como elas poderiam ser mais bem planejadas? 
100. As biomassas plantadas para energia têm maiores teores de cinza. Como isto influencia as caldeiras, a agricultura e a economia? 
101. O que significa uma cooperativa agrícola, com indústria própria, plantar e colher 3 mil há de eucalipto energético? 
102. A biomassa vegetal como planta, cresce rapidamente ou devagar? Como a variável tempo influencia nos custos de produção, como 
cana, eucalipto ou soja? 
103. Joint Ventures são uma boa alternativa empresarial para a expansão de biocombustíveis? 



104. Como decidir o melhor caminho, como neste exemplo de padarias: custo mensal de U$1300 em GLP, U$700 em lenha e U$1600 em 
eletricidade? 
105. Há 11 anos, nós plantamos eucalipto como investimento. São 45 ha com 11 anos, 95 ha com 8,5 anos, 127 ha com 5 anos e 137 ha 
com 3 anos de idade. Os dois talhões mais antigos são E. urophilla e os dois mais novos E. grandis. Qual o caminho para vender melhor 
esta lenha? 
106. Uma indústria de papel próxima a Goiânia-Go, consome 300kg/dia de óleo combustível na fornalha e 200m³ st a 320m³ st/mês de 
eucalipto. Qual a melhor opção entre um e outro? 
107. Qual a história e características do carvão vegetal na siderurgia? 
108. Como ocorrem as exportações de etanol pelas trading companies? 
109. Lenha de eucalipto em short rotation pode ser usado em termelétricas? 
110. Em que a ausência de certificação ou normatização dos biocombustíveis prejudica as relações comerciais? 
111. Como pode ser resolvido o problema de abastecimento de energia nas grandes agroindústrias que estão se instalando no Centro-
Oeste? 
 
Capítulo 7 – Tecnologias do Passado e do Futuro 
112. O que os centros de pesquisa estão fazendo para viabilizar tecnologias, reduzir custos ou melhorar a qualidade das biomassas e 
biocombustíveis? 
113. Como se avalia a sinergia tecnológica entre academia, indústria e governos? 
114. Por que a tecnologia Masonry Heaters com eficiência de até 90% não é usada no Brasil? 
115. O farneseno pode ser considerado um biocombustível de sucesso para o futuro?  
116. Embora o futuro seja uma incógnita, os níveis de PPM de CO2 na atmosfera estão crescendo e ameaçando a vida na Terra; segundo 
o prognóstico do IPCC (International Panel on Climate Change)(2007). Como as biomassas energéticas poderiam minimizar este quadro 
sombrio? 
117. Como as biomassas poderiam substituir todo ou parte do poluente carvão mineral? 
118. As tecnologias do Fast Pyrolysis, BIG/GT, bio-óleo, H-Bio, motores iônicos, trens magnéticos e células de hidrogênio estão operando 
comercialmente no mercado ou ainda nos laboratórios? 
119. Como ocorre a produção de energia das biomassas sob o ponto de vista químico e termodinâmico? 
120. Como a umidade da lenha reduz o seu poder calorífico? 
121. Em 1850 só havia duas fontes primárias de energia. As previsões da conjuntura mundial para 2100 são de termos oito fontes. O que 
se pode concluir deste cenário? 
122. A produção de álcool e a cogeração com bagaço de cana-de-açúcar é uma realidade. Quais as conseqüências deste fato para a 
sociedade e investidores? 
123. Quais as conseqüências se a eficiência da combustão da biomassa em caldeiras, por exemplo, subir de 10% para 70%? 
124. Por que as plantas escandinavas têm avançados sistemas automatizados? 
125. O gasogênio do carvão vegetal movimentava caminhões, ônibus e automóveis durante a 2ª Grande Guerra. Como seria este cenário 
de 1940, comparado ao de hoje? 
126. Há séculos o carvão vegetal tem presença na matriz do Brasil. Ele continuará mais um século à frente e com a mesma importância?  
127. Os motores de combustão interna no presente e os de combustão externa no passado vêm movimentando a civilização desde que a 
bomba d’água de Thomas Newcomen e James Watt foram inventadas. Estes dois inventores já foram esquecidos? 
128. Que tipo de importância têm os biodigestores para dejetos animais como de suínos ou gado? 
129. Pode ser discutido um caso de redução de custos e agregação de valor de energéticos verdes? 
130. Qual seria o perfil técnico, político, da palhada de cana e sazonalidade da cogeração com bagaço? 
131. Quais as características da produção elétrica com bagaço de cana usando usinas já em funcionamento (retrofits) e a implantação de 
novas usinas de cogeração a partir do zero como os projetos greenfield? 
 
Capítulo 8 – Investimentos, Preços e Riscos 
 
132. A energia cogerada com biomassa permitiria menor preço do kWh? 
133. Como os biocombustíveis podem ser competitivos se eles não têm escala? 
134. Qual o panorama dos bancos de desenvolvimento, investimentos, financiamentos, private equity e agentes para a produção de 
energéticos verdes no Brasil? 
135. Por que se usa óleo combustível sabendo que a biomassa madeireira tem menor preço? 
136. Por que os preços dos energéticos são dados pela massa ou pelo volume e, não, pelo teor de energia? 
137. Quais são os cálculos energéticos que se tem da umidade da lenha influenciando o poder calorífico? 
138. Por que as indústrias da cana-de-açúcar demoraram tantas décadas para começar a gerar e vender energia elétrica para a rede? 
139. Quanto mais avançada a tecnologia, menores são os custos e maiores os investimentos a depreciar. Qual o break even point deste 
cenário? 
140. Por que as caldeiras das agorindústrias podem usar ao mesmo tempo, lenha de eucalipto e briquetes de madeira? 
141. Quais os riscos de uma agroindústria usar apenas lenha de floresta plantada? 
142. Quais são as causas das empresas usarem opcionalmente GLP, eletricidade, biomassa ou derivados do petróleo? 
143. Quais são as razões de uma pessoa de área rural dentro da mata usar GLP e, não, lenha de floresta nativa? 
144. O usuário de energia tem por hábito calcular a de menor preço, a mais ambiental, a mais fácil de usar? Ou a rotina, a cultura e o 
comodismo é que decidem? 
145. Seria correto subsidiar eletricidade para as pessoas de baixo poder aquisitivo? 
146. Há 40 anos, os fornecedores de cana para as usinas recebiam pela tonelagem entregue. O pagamento hoje é pelo açúcar contido na 
cana. Quais foram as consequências? 
147. Há algum estudo mostrando o preço do GJ vendido para cada tipo de biocombustível? 
148. Quais os riscos das indústrias usarem energia verde? 
149. Por que os Congressos mundiais de biocombustíveis realçam os problemas de custo dos fretes? 
150. Quais os prejuízos em se comprar lenha com 70% ou com 30% de umidade? 
151. Qual seria a composição de custos de produção de briquete de madeira, por exemplo, e em toda a cadeia produtiva? 
152. É fato que cogerar com florestas de eucalipto não é possível devido ao elevado custo? 
153. Como reduzir 30% dos custos de produção de biocombustíveis? 



154. Como decidir quais combustíveis a usar na fornalha quando se têm alternativas múltiplas? 
155. Como se calcula o custo de vapor de uma indústria? 
156. Quais são as maiores dificuldades entre tomadores de recursos e os agentes financeiros para ativos florestais? 
157. O que são os TIMOs? 
158. Qual o perfil dos fundos de investimento para o setor florestal do Brasil? 
159. Qual o custo de produção do eucalipto? 
 
Capítulo 9 – Ambiente 
160. De onde surgiu esta chamada consciência ambiental? 
161. Por que o IPCC tem-se tornado uma grande polêmica mundial? 
162. A biomassa seria alternativa para os combustíveis fósseis? 
163. Qual a história dos 500 anos de florestas nativas, desmatamento, progresso agroindustrial e social de São Paulo? 
164. O ambiente global está em crise? 
165. O que se pode entender ao ver uma pessoa abraçando uma árvore de eucalipto na praça da cidade? 
166. Quais são as contribuições que as organizações ambientalistas têm trazido ao Brasil? 
167. Todas as energias biomássicas podem ser consideradas limpas? 
168. A China continental está colhendo madeira de 10,5 milhões de ha de florestas plantadas. Seria isto um exemplo para os outros 
países? 
169. Por que algumas pessoas usam a palavra “ambiente” e outros, “meio ambiente”? 
170. Qual a razão de algumas indústrias estarem abandonando o óleo combustível e usando lenha de eucalipto como fonte de energia? 
171. É mito ou fato dos combustíveis nucleares ou fósseis devam ser eliminados? 
172. Existe um novo conceito de cidades ambientais. Onde entra a biomassa e os biocombustíveis nisto? 
173. Como o MDL pode favorecer o desenvolvimento de biocombustíveis? 
174. Quais são os motivacionais e as decisórias de venda quando uma pizzaria anuncia lenha verde usada no forno? 
175. O que faz uma empresa usar um energético chamado de alternativo, ecológico ou fóssil? 
 
Capítulo 10 – Estratégias e Diferenciais do Mercado 
176. A Petrobras trabalha somente com petróleo? 
177. Ocorreram desastres na produção agrícola, entre eles, o preço do café em 1929-1933, a ferrugem do café em 1968 e o desastre do 
bicudo em 1983. O que ocorreria com a cana-de-açúcar se surgisse uma praga destruindo os canaviais? 
178. Como os biocombustíveis poderiam fazer frente aos combustíveis fósseis? 
179. Quais seriam os diferenciais de mercado para a energia de florestas plantadas e para o etanol da cana-de-açúcar? 
180. Entre as possíveis políticas agrícolas, como se poderiam substituir 10% da matriz fóssil de energia do Brasil para introduzir energia 
limpa de madeira e de cana, por exemplo? 
181. A energia das biomassas poderia ser um fator decisivo para a humanidade?  
182. Qual o diferencial de mercado da biomassa vegetal energética, em relação ao progresso rural? 
183. Em algumas carvoarias, as crianças trabalham em um serviço difícil. Haveria alguma idéia de como reverter este quadro que 
prejudica a imagem do Brasil? 
184. Nos países escandinavos não sobram resíduos madeireiros industriais. Quais caminhos para corrigir isto no Brasil? 
185. Que tipo de programa energético poderia ser conduzido com resíduos biomássicos vegetais por um Ministro de Minas e Energia 
emparceirado com um Ministro da Fazenda em benefício da sociedade brasileira? 
186. As indústrias e empresas de bioenergia não têm lobbies e cadeias produtivas consolidadas. Como estas empresas poderiam crescer? 
187. Poderia ser feita uma exposição de como as biomassas poderiam crescer no mercado considerando as Cinco Forças de Porter, assim 
como uma SWOT Analysis? 
188. Que estratégias mundiais poderiam ser adotadas para mitigar o colapso econômico causado pelas transformações climáticas já hoje 
em avançado estágio? 
189. Entre os consultores e analistas energéticos, alguns consideram a matriz energética do Brasil um modelo de sucesso e outros um 
modelo de fracasso. De onde surgem estas opiniões tão divergentes? 
190. É fato que investidores alheios à cana-de-açúcar estão entrando e modernizando o setor sucroenergético? 
191. Países gelados como Rússia e Finlândia cogeram eletricidade, calor e vapor com a turfa. Quais seriam as vantagens competitivas 
destes dois países em relação à turfa brasileira? 
192. Na década de 1970, o Governo brasileiro desejava produzir etanol de mandioca. Por que este projeto foi um fracasso? 
193. Com o BNDES estimularia a criação de um parque energético com base na biomassa? 
194. Que surpresas poderiam ocorrer no futuro que favorecessem ou prejudicássemos energéticos verdes? 
195. O Plano Nacional de Agroenergia configurado pelas autoridades do Governo Federal está no caminho certo? 
196. É falsa ou verdadeira a informação que a ausência de cogeração elétrica no Brasil com biomassa é causada pela omissão do 
Governo Federal no pagamento das linhas de transmissão entre o local da geração e as concessionárias? 
197. Para um hipotético cenário de secar os reservatórios das represas brasileiras, quais seriam as consequências e ações preventivas 
para minimizar um quadro como este? 
198. Os Governos e investidores internacionais têm certa restrição na eletricidade gerada com biomassa devido à sazonalidade agrícola. 
Como resolver esta questão? 
199. Algumas pessoas consideram os professores, pesquisadores e o ensino nas universidades, alheios à realidade da vida. Existe algum 
desencontro entre universidade e mercado? 
200. Como crianças e jovens podem ser bem encaminhados nas escolas para temas de ambiente, energia, e combustíveis limpos? 
201. Quais são as consequências logísticas para o comércio internacional de biomassa e biocombustíveis, quando o preço do petróleo 
está alto ou baixo? 
202. Qual seria a melhor estratégia e diferenciais de mercado para o chamado “pré-sal” do Brasil? 
 
Capítulo 11 – Futuro 
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