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Na COP26 foi apresentada a Declaração de

Glasgow sobre Bioenergia Sustentável e

Biomassa Peletizada define como à base de

madeira e de resíduos agroindustriais podem

ajudar a enfrentar as mudanças climáticas, com

um padrão mundial da indústria para

sustentabilidade em seu núcleo.

“A bioenergia sustentável e a biomassa

peletizada são ferramentas essenciais para

cumprir as metas ambiciosas do Acordo de Paris

e da COP 26 em ajudar a combater as

mudanças climáticas com uma fonte de energia

limpa e renovável.

A contribuição prevista da biomassa peletizada

para metas carbono zero deve ir nos mais altos

padrões de sustentabilidade fundamentais

para uma redução do GEE”.



A Agência Internacional de Energia distinguiu a

biomassa peletizada como um dos sete 'pilares-

chave' da descarbonização e tecnologia que deve

ser escalonada para ajudar a cumprir o Net-Zero

global. A biomassa peletizada sustentável da

madeira e dos resíduos agroindustriais é

reconhecida como essencial para o cumprimento

das metas climáticas pelas principais autoridades

incluindo o Painel Intergovernamental sobre

Mudanças Climáticas, o Comitê de Mudanças

Climáticas (CCC) do Reino Unido e a IEA. A

declaração foi assinada por alguns dos maiores

produtores, usuários e manipuladores de pellets

de madeira do mundo - Associated British Ports

(ABP), Drax Group, Eco2, Enviva, Fram Renewable

Fuels, Graanul Invest, Great Resources Co. Ltd,

Lynemouth Power Ltd , Pellet México Bioenergia,

PD Ports e Port of Tyne, Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa Bioenergia e Pellets, REA e

a US Industrial Pellet Association (USIPA).



A principal razão para o desenvolvimento

da unidade industrial de produção de

pellets é o forte aumento da demanda de

energia térmica e de aquecimento que o

mundo vai enfrentar nos próximos anos.

Investir na produção de pellets para

pequena e média escala significa tirar

proveito dos recursos locais e promover

áreas ambientais, econômicos e sociais e

rurais: o desmatamento da floresta e

desperdício de resíduos industriais,

criação de emprego ou de promoção da

produtividade. Investir na produção de

pellets é um negócio com excelente

rentabilidade financeira.

Pellet é um combustível sólido de

granulado de resíduos de todos

os tipos de madeira.



A nossa tecnologia industrial compacta e

modular de produção de pellets atende a

requisitos rigorosos de eficiência e a

garantia qualidade do produto final

Enplus A1 e de alto desempenho em cada

processo industrial. O sistema de

compacto e modular de produção de

pellets utiliza os resíduos industriais com

baixo valor agregado (seco na forma de

serragem ou micro-pó), ocupando um

pequeno espaço na unidade fabril, com

um reduzido custo de aquisição (menor

número de equipamentos e um baixo

preço dos equipamentos no mercado

nacional e internacional).

.

Esta é a única tecnologia

disponível no Brasil da forma

compacta para o aproveitamento

da biomassa produção de pellets.



ATIVIDADES E ÁREA PREVISTA NO

EMPREENDIMENTO. A unidade industrial

corresponde a um empreendimento

industrial de baixo impacto ambiental a

ser implantado em um terreno com área

total igual a 1.500,00 m².

O projeto de engenharia construtiva

contempla uma área total construída e

coberta de 375,00 á 500,00 m². para a

instalação dos equipamentos industriais.

A estrutura industrial vem em prever,

além do galpão industrial com estrutura

de entrada da matéria-prima,

armazenamento e saída do produto final

MATÉRIA-PRIMA Ressaltamos que a

unidade compacta e modular de pellets

de madeira vai utilizar a matéria-prima

(cavaco fino, serragem, maravalha) seca

(12% á 14%) de qualquer tipo de madeira

com uma granulometria (5x2x0,5)

facilitando o seu desenvolvimento e a

eficiência do processo industrial.



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,2 TON/HORA



1. Equipamento de preparação para a prensa de produção de pellets com a capacidade de

retenção: 1 m³ em chapa de aço fabricada reforçada com perfil de aço com porta de inspeção e

dois indicadores de nível.

2. Sistema de moagem com a capacidade: 600-900 kg por hora de produção para a descarga do

moinho. Especificação (preliminar): diâmetro dos furos mm.6.0 .

Sistema completo com um funil e um separador gravitacional de peças pesadas (pedras/ferro).

Duas grades semi circulares e um motor kW 55 2 pólos e quatro placas de suporte com sistema de

anti vibrações. Um rotor com 80 martelos diâmetro 400 mm. Uma rede diâmetro 6 mm.

Contendo separadores gravimétricos. Execução em aço carbono com revestimento de prevenção

de ferrugem exterior. Os suportes de martelo que funcionam tanto no sentido horário como no

sentido anti-horário para permitir apenas um giro da superfície do batedor dos martelos.

Com resistência elevada ao desgaste, podendo ser utilizado em quatro faces. Máquina equipada

com relé de segurança para o monitoramento de parada do moinho e relé de segurança para

emergência e porta do moinho de acordo com as normas regulamentadoras NR-10 e NR-12.

Composto o sistema:

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE 

PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,2 

TON/HORA.

MATÉRIA-PRIMA DE ENTRADA NA FORMA DE

SERRAGEM OU MARAVALHA SECA (UMIDADE

DE 14%) COM GRANULOMETRIA 2X5X0, 5MM

LINHA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE

COMPLETA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Esta

unidade comporta os seguintes

equipamentos:



2.1. Sistema de alimentação por parafuso C180 / 31.14 / kW2.2. Sistema de alimentação

composto com um funil para a preparação da matéria-prima para o sistema de refinação com o

moinho martelo. O alimentador tem a finalidade de fazer a dosagem de combustível dentro dos

volumes solicitados para atender a temperatura desejada. Sua extração é feita através da rosca

transportadora instalada no fundo do corpo, com regulagem automatizada através de conversores

de freqüência interligados com a temperatura desejada.

Diâmetro: 180mm Comprimento: 1300 mm Movimentação do motor: 4.0Kw. O alimentador de

passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É equipado com um dispositivo de

segurança contra transbordamento e esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de parafuso em

contato com o alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos. Inclui ainda:

2.2.1 Alimentador de parafuso C180 e sistema de aspiração. A matéria-prima que passou pelo

processo de refinação composto com de tubos de conexão para a caixa de alimentação do moinho

martelo, um ciclone e uma válvula do tipo estrela acoplada ao ventilador elétrico.

2.3.2 Acoplamento elástico Bloming BM3 /

30 e sistema de transporte para o envio da

matéria-prima seca e refinada para o silo de

abastecimento de matéria-prima.

Sistema completo com indicadores de nível.

Seu funcionamento baseia-se no movimento

de uma corrente com arrastadores disposta

em uma caixa retangular hermeticamente

fechada, acoplada em roda dentada para

tração do conjunto. Caixa de engrenagens

com motor kW2.2 preparado para inversor

(motor de engrenagem com segurança térmica

e ventilador de refrigeração extra) completo:

Caixa de velocidades. Motor 2,2 kW (3,0 Hp) -

1500 rpm - M100L



4. Peletizadora CLM 420 LG. A unidade de peletização completa com: 1 tipo de matriz Lamec

420.045 - máx. 110 kW. 2 rolos (2 peças). 1 kit de ferramentas

Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas facas em conjuntos

montados num setor separado, como parte integrante do corpo para que a porta possa ser aberta

sem alterar a configuração. Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de

segurança, incluindo pneumático pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a rotação

da polia acionada para parar a porta até que a matriz esteja em movimento e em desta forma, para

evitar danos ao operador.

Conversor de alimentação: a conexão entre o condicionador e o pellet câmara é feita através de um

transportador de alimentação feito em aço inoxidável AISI 304. Uma porta de inspeção com grade

de segurança está localizada no transporte da alimentação. Imã: um ímã permanente é instalado

na calha para evitar entrada de metais ferrosos. Aba de sobrecarga: no transportador de

alimentação, há uma aba de sobrecarga acionada por pistão pneumático com válvula solenóide.

3. Condicionador M400. 1830 (kW 7,5). O

condicionador é acionado por seu próprio

motor. Existem duas conexões no

condicionador para tubos para a entrada de

quaisquer líquidos. O condicionador é

totalmente feito de aço inoxidável, incluindo

eixos. Espessura da chapa de 4 mm.

Para obter os melhores resultados da adição

de vapor, as pás de o eixo do condicionador é

facilmente ajustável, de modo a manter uma

quantidade de entrada, o que garante o tempo

ideal necessário para a operação. O

condicionador é fornecido completo com 1

termômetro analógico. Motor 7,5 kW (10,0 Hp)

- 1500 rpm Características: Construção B3.

Classe de isolamento F. Proteção IP 55.



Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço e possui um anel de desgaste é

montado no eixo principal por meio de dois rolamentos de rolos cônicos.

A tolerância na montagem dos rolamentos é facilmente ajustável.

A base frontal do porta matriz é revestida em aço inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.

Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro fundido para

garantir a ausência de vibração.

Eixo principal: O eixo principal é montado. A frente do eixo é de chapa cromada para evitar

corrosão.

Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e anel de vedação

secundário entre o suporte da matriz e o eixo principal para evitar danos ao rolamento devido à

penetração de poeira.

Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma correia em V

transmissão.Uma polia secundária é instalada em um contra-eixo entre dois apoios separados

para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do tipo 5V garantem a transmissão da

potência do motor com um fator de segurança igual a 1,7

Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de granulação, um pino de cisalhamento é instalado

traseira da máquina, integrada ao eixo principal e robusta do pino de cisalhamento na qual o

micro-interruptor do motor principal pressiona.

Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira do moinho de pellets através do eixo

principal. Desta forma, a máquina pode ser lubrificada sem parar o motor

5. Alimentador de força para

moinho de pellets modelo CLM

420- CLM 520 - CLM 520 .

Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500

rpm - M90L

Características:

Construção B3. Classe de

isolamento F. Proteção IP 55



8. Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3 tph . Arrefecedor vertical RV

A 0.5 com extrator / peneira vibratório.Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes

características: Funil de entrada em aço inoxidável e completo com sondas de dois níveis. Módulos

de refrigeração com válvulas. Extrator vibratório com efeito peneira de até 3 tph pellet 3mm

9. Ciclone CL800. Estrutura de aço macio com espessura 3mm

10. Válvula rotativa VS180. Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade

com console do motor, acoplamento e motor redutor 0,75 KW

11. Ventilador Ev 85-11,0 kW. Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor 11,0 kW. Pressão 350

mm. H2O. Incluindo: Absorventes de impacto flexíveis e caixa redução de ruído. Amortecedor

operado manualmente

12. Painel de controle. Automação para máquinas oferecidas com tela sensível ao toque

6. Sistema de lubrificação automática para moinho de

pellets incluindo uma bomba de graxa acionada por um

motor de 0,37 kW, um tanque de graxa com capacidade de

15 kg e acoplamento rotativo para o eixo principal da

prensa. O enchimento da bomba de um acoplamento

rápido completo com filtro. A bomba é fornecida completa

com painel elétrico, incluindo temporizadores para ajustar

a ação lubrificação. Bomba de lubrificação tipo Dropsa.

Painel elétrico para bomba de lubrificação

7. Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA.

Construção B3. Os motores são fabricados para atender às

normas internacionais atuais. Motores padrão são

apresentados por: Classe F com superaquecimento classe

B para a maioria dos tamanhos de motores. Estrutura (com

pés removíveis) e blindagens de extremidade em ferro

fundido, terminal chapa de aço da caixa. Rolamentos, com

instalações de graxa. Termoprotetores PTC nos

enrolamentos.



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,2 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 8.640 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 904.506,00

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) DA 

AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

90.450,60 (MENSAL DE R$ 15.075,10) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E SEM 

GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 5.011.200,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 5.261.760,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 8.385.120,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS R$ RS 904.506,00 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 1,4 

O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 3.000.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=48,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (49,08%) EXPORTAÇÃO (57,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO TERÁ

UM LUCRO DE R$ 6,55) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,5 ANOS



Linha Especial de Financiamento Internacional dos Equipamentos da Unidade

Compacta de Produção de pellets da Itália. Única tecnologia internacional no

Brasil com uma linha especial de crédito internacional (de fácil acesso para os

projetos compactos e modulares sem a necessidade uma garantia real, com uma

taxa de juros/serviços anual de 2,5% ao ano e sem burocracia de financiamento).

Esta linha de crédito é exclusiva para os nossos equipamentos com apoio da Sace

Securitização da Agência de Fomento da Itália e o grupo Exetra, do Banco Italiano

Intesa para o pagamento de três a cinco anos avaliando os balanços contábeis da

empresa (pode ser qualquer empresa do empreendedor/investidor com saúde

financeira, boa movimentação contábil e sem patrimônio líquido negativo).

Não tem a necessidade de apresentar Carta de Crédito, Aval Bancário, Recebíveis,

Patrimônio pessoal ou da empresa, o próprio bem ou qualquer instrumento que

diminua as linhas de crédito do cliente com o Sistema Bancário nacional, tornando

essa linha em adicional de crédito.

A ECA (Export Credit Agency ) do governo italiano com a função de apoiar operações

de exportação da Itália para o resto do mundo detém com a agência de fomento da

Itália uma linha especial de financiamento. Com a linha de crédito, o exportador

(produtor dos equipamentos) oferece aos seus clientes no Brasil uma condição de

pagamento diferida e ainda assim ter a possibilidade de receber à vista,

descontando as notas promissórios garantidas em um banco italiano.

Vantagem desta estrutura para o empresário brasileiro: Os pagamentos com prazos

maiores (cinco anos com pagamento semestral) e sem a necessidade de utilizar

linhas bancárias. A estrutura é de um financiamento direto do fornecedor (produtor

dos equipamentos), portanto o importador (empresário brasileiro) não terá que

contabilizar esta dívida como “dívida financeira” e sim como “pagamento diferido

ao fornecedor”.

.



Para obtenção da linha de financiamento internacional a empresa de apresentar os

seguintes documentos:

Contrato social da empresa (documento societário e alterações da empresa que vai

pleitear o financiamento internacional – pode ser uma empresa de atividade social

distinta ou de um grupo empresarial sólido para uma avaliação contábil da empresa

com boa movimentação contábil e sem patrimônio líquido negativo).

Balanços contábeis e financeiros fechados do importador e auditados dos dois

últimos anos (documento contábil da empresa emitido pelo contador para apenas

uma avaliação comitê de deferimento de crédito da agência de fomento da Itália).

Contato do exportador (empresa, endereço na Itália, pessoa para contato sendo o

documento pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional).

Contato do importador (empresa, endereço, pessoa para contato sendo o

documento pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional).

Balancete parcial do ano corrente do importador (possível emitido pelo contador da

empresa).

Valor FOB da importação (se ainda não estiver definido, ao menos uma estimativa

sendo apresentado pela Brasil Biomassa com o orçamento da Itália e a versão

traduzida no projeto de financiamento internacional)..Prazo requerido para

financiamento internacional.

Apresentação do projeto de financiamento internacional (desenvolvido pela Brasil

Biomassa contendo sumário executivo do plano negócios e de viabilidade

econômica, contrato internacional de importação (Itália) e os documentos de

venda.



Financiamento à Importação (Finimp) Repasse. Conjunto de linhas de crédito para

a importação de bens de capital, máquinas, equipamentos e serviços.

A quem se destina? Empresas importadoras clientes do Banco do Brasil.

Principais vantagens: Taxas fixas ao longo de todo o financiamento, o que facilita a

previsão do fluxo de caixa do importador. Taxas de juros compatíveis às praticadas

no mercado internacional. Linhas de crédito com prazos de 10 anos.

Financiamento de até 100% do valor da importação, incluindo despesas locais com

o desembaraço da mercadoria nos financiamentos de longo prazo. Acesso à

tecnologia estrangeira ainda não presente no Brasil;

DOCUMENTOS : Relatórios de Informações adicionais preenchidos (um para cada

Empresa), com assinatura da respectiva Empresa e Contador Responsável (pedimos

atenção no campo faturamento dos últimos meses, que tem fundamental

importância em ser preenchido, de acordo com os dados dos balanços). O

Faturamento pode ser preenchido em relação à parte .

2) ANÁLISE DO PROJETO: Projeto executivo de negócios e de viabilidade econômica

Adicionalmente informar/encaminhar:

=> Recursos Próprios: origem e incluir, no caso de aporte de capital, a data

prevista de integralização. Projeto: data prevista para entrar em operação Quadro

de Usos e Fontes: deverá conter informações sobre TODOS os gastos realizados e a

realizar necessários para o projeto, mesmo que não incluídos no pedido de

financiamento.

=> Garantias: matrícula e laudo de avaliação atualizados dos imóveis oferecidos em

garantia, bem como margem disponível para a hipoteca;

=> Experiência profissional: informações detalhadas sobre a experiência dos

sócios no segmento de atuação do projeto a ser realizados.

.



GARANTIA DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO INDUSTRIAL E DO PRODUTO FINAL 

DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS

1. OBJETIVO. Estabelecer as diretrizes gerais para a definição do modelo de

Garantia de Qualidade dos Equipamentos Industriais e do Sistema de Qualidade no

Processo Industrial para a qualificação final do produto dentro das normas

internacionais, a serem adotados na execução de serviços, montagem, engenharia

e integralização dos equipamentos para a segurança da empresa contratante.

2. TERMINOLOGIA. Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes

definições:

2.1 Garantia de Qualidade. Ações planejadas e sistemáticas a serem realizadas

pela empresa de engenharia durante a execução dos serviços, montagem,

engenharia e integralização dos equipamentos, de modo a infundir no Contratante

a confiança de que os produtos (pellets de madeira), fornecimentos (equipamentos

nacionais e internacionais) ou serviços atendem aos requisitos de qualidade

estabelecidos no Caderno Industrial.

2.2 Sistema de Qualidade. Estrutura organizacional, responsabilidades, processos,

procedimentos e recursos mobilizados pela engenharia integralizadora na gestão

da qualidade dos serviços e dos equipamentos objeto do caderno industrial.

2.3 Gestão de Qualidade. Parte da função gerencial da engenharia que implementa

o Sistema de Qualidade a ser adotado na execução dos serviços, de serviços,

montagem, engenharia e integralização dos equipamentos objeto do caderno

industrial.

2.4 Controle de Qualidade. Técnicas operacionais e atividades da engenharia para

verificar o atendimento dos requisitos de qualidade pertinentes a qualificação do

produto final dentro das normas internacionais..



3. CONTROLE DE QUALIDADE E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS PARA O

PROCESSAMENTO DE PELLETS

3.1 Controle de qualidade. Os fornecedores garantem a certificação e a qualidade

de seus produtos e através de seu rigoroso processo de controle de qualidade,

desde o recebimento da matéria-prima até a entrega técnica dos equipamentos em

campo.

4. GARANTIAS DE PERFORMANCE. Com o objetivo de garantir o perfeito

desempenho dos equipamentos e seus acessórios, deverão ser considerados: Os

testes de performance devem obedecer a normas estabelecidas pelo fabricante. Os

equipamentos devem estar dentro das normas de manutenção e operação.

5. GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL. Dentro das condições

especificadas, os fabricantes garantem a qualidade final do produto dentro das

normas internacionais de certificação..



VANTAGENS DA LINHA DE EQUIPAMENTOS MODULARES DE PRODUÇÃO DE PELLETS

E das diretrizes do mercado nacional de produção e consumo e uma análise

mercadológica do mercado internacional de produção e consumo de pellets. E um

excelente estudo de viabilidade econômica (investimentos e o seu retorno) para

segurança do projeto. Quem pode ajudá-lo no desenvolvimento de um plano

estrutural de negócios e de viabilidade econômica: a Brasil Biomassa Pellets

Business com mais de 15 anos de experiência (desenvolvimento consultivo e de

engenharia) no mercado nacional e internacional e mais de 110 projetos industriais

desenvolvidos (com sete plantas em pleno funcionamento).

Os melhores investimentos partem do pressuposto de trazer maior desenvolvimento

para a empresa sempre levando em consideração alguns aspectos, como o impacto

que ele vai trazer no processo produtivo como um todo, o retorno do investimento,

do equipamento adequado para a estrutura da empresa, do crédito para aquisição

e da tecnologia que gere segurança na produção e na adequação do produto as

normas internacionais, mas também os objetivos em curto, médio e longo prazos.

Assim sendo enumeramos as principais vantagens na utilização da tecnologia

compacta e modular de produção de pellets:

.



01. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DOS

EQUIPAMENTOS. Utilizamos uma tecnologia industrial

da segunda maior produtora mundial de

equipamentos com sessenta anos de experiência em

plantas industriais de produção de pellets (600

equipamentos no mundo). Para facilitar o

desenvolvimento dos trabalhos no Brasil a Brasil

Biomassa Pellets Business é representante exclusiva

da La Meccânica da Itália facilitando o

relacionamento direto entre o fornecedor de

equipamentos e o comprador.

02. SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA NO BRASIL. A

linha de equipamentos da unidade compacta de

processamento de pellets tem assistência técnica no

Brasil para manutenção dos equipamentos e de

compra de rolos e matrizes .

03. DUAS PLANTAS INDUSTRIAIS DE REFERÊNCIA NO

BRASIL. Como segurança temos duas linhas de

equipamentos em funcionamento no Brasil (Línea

Pellets em Sengés Paraná e Maquetti Pellets em

Ibirama Santa Catarina). Empresas produtoras e

exportadoras de pellets com qualidade internacional

ENplus A1. Além da experiência e dos projetos

implantados e em pleno funcionamento pela Brasil

Biomassa Pellets Business para os grupos Bertin,

Cosan Raizen, Pelican Pellets e Adami Madeiras.



04. ECONOMIA COM A PLANTA MODULAR E

COMPACTA DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. A

unidade modular e compacta de processamento

industrial de pellets de madeira é de fácil operação

e de produção industrial com um sistema compacto

(redução dos custos de investimentos na linha de

equipamentos e de construção civil) de

equipamentos com qualidade atende todas as

normas de qualidade no Brasil (norma ISO 9001) e

um baixo investimento em construção civil

(adaptação no parque fabril da empresa).

05. REDUÇÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE

PELLETS Sistema contínuo de produção industrial

(automatizada) gerando uma maior viabilidade na

instalação da unidade e o retorno financeiro

(redução de custos trabalhista, tributário,

previdenciário e administrativo).

06. SISTEMA INDUSTRIAL COMPACTO E MODULAR

DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. Nossa

tecnologia industrial compacta pode produzir de 1,4

e 1,8 toneladas/hora de pellets com adequação

para as unidades maiores de 05 á 50

toneladas/hora de pellets com a qualidade ENPlus

A1. Os equipamentos são de alta confiabilidade,

durabilidade e facilidade de manutenção..



07. TECNOLOGIA MODULAR ADEQUADA PARA

O PROCESSAMENTO DE PELLETS DE TODOS

OS TIPOS DE BIOMASSA. Com base em teste

industrial de qualidade desenvolvido pela

Brasil Biomassa Pellets Business na utilização

de todos os tipos de matéria-prima do

processo industrial da madeira (cavaco fino,

serragem, maravalha ou pó-de-serra) do setor

de processamento industrial da madeira

(fábricas de móveis, papel e celulose,

madeireiras, laminadoras, painel e

compensado, pallets e mdf) com umidade

baixa de qualquer tipo de madeira.

08. TECNOLOGIA MODULAR ADEQUADA AO

PARQUE FABRIL OU INSTALAÇÃO EM ÁREA

INDUSTRIAL DE PEQUENO PORTE. A unidade

industrial compacta e modular de produção de

pellets contempla uma área total construída e

coberta de 375,00 básica) á 500,00

(completa) m². para a instalação dos

equipamentos industriais. A estrutura

industrial vem em prever, além do galpão

industrial com estrutura de entrada da

matéria-prima, armazenamento e saída do

produto final.



09. EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E

CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os

equipamentos das unidades modulares de produção

de pellets tem o selo internacional de qualidade

(toda a linha desenvolvida para o processo de pellets

de madeira) e não utilizam nenhum tipo de

equipamento (nem adaptação pois prejudica a

qualidade do produto) de linha de ração animal (as

empresas nacionais tentam adequar um

equipamento de produção de ração animal para

produção de pellets e somente vieram em gerar

prejuízos para os antigos produtores de pellets pela

falta de qualidade do produto e por impossibilitar

que tenham o credenciamento ENplus A1 para

exportação ou venda aos aviários da BRF).

10. SEGURANÇA NA LINHA DE EQUIPAMENTOS

INDUSTRIAIS. Toda a linha de equipamentos da

unidade modular de processamento de pellets geram

segurança ao ambiente de trabalho (linha

automatizada e com equipamentos de proteção). .

11. SELO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE

PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Os equipamentos de

produção de pellets tem um selo de qualidade gerido

pelo documento de garantia da qualidade de

produção industrial e que o produto final esteja

dentro das regras certificadoras internacionais.



12. TESTE INDUSTRIAL DE QUALIDADE.

Desenvolvemos os testes de performance e de

qualidade do produto (teste com amostra da

biomassa que pretende em utilizar) na Itália com a

emissão de um laudo técnico em laboratório

credenciado na Itália. Tudo para uma qualificação

final do produto na norma Enplus A1.

13.SELO DE SUSTENTABILIDADE. A empresa

produtora de pellets com a tecnologia compacta

terá um selo de sustentabilidade pelo uso correto

da biomassa residual na produção energética de

pellets, bem como a geração de dezenas empregos

diretos e indireto com a implantação da unidade

industrial e a revitalização regional no

desenvolvimento do setor florestal e industrial.

14.. EXCELENTE RESULTADO FINANCEIRO PARA O

EMPRESÁRIO OU INVESTIDOR PARA O

DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE MODULAR E

COMPACTA DE PROCESSAMENTO DE PELLETS.

Para o empresário do setor florestal e industrial

que pretende em produzir pellets com a tecnologia

compacta e modular, ele vai agregar uma grande

valoração nos seus resíduos industriais e florestais.

Utilizando a tecnologia compacta de produção de

pellets temos um excelente resultado financeiro e o

retorno dos investimentos.



15. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EXPORTAÇÃO. A empresa

produtora de pellets sendo cliente da Brasil Biomassa terá a garantia da venda de toda

a produção industrial pelo período mínimo de cinco anos (mediante pré-contrato

internacional) com uma distribuidora final.

Produto qualidade internacional (os testes industriais e em laudo de composição físico-

química em laboratório da Itália) dentro dos parâmetros da norma regulamentadora de

qualidade de pellets ENPlus A1 (consumo residencial na União Européia e nos Estados

Unidos) com a garantia de venda de toda a produção industrial (exportação para

distribuir final).

O preço de venda de pellets de qualidade para exportação para o mercado da União

Européia é de euros 140,00 (FOB Porto). Venda direta aos vinte e oito distribuidores

credenciados pela Brasil Biomassa.



16. LINHA DE CRÉDITO NACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE

PELLETS. Todos os equipamentos da unidade industrial compacta de produção de

pellets tem um credenciamento internacional e detêm uma linha especial de

financiamento no Banco do Brasil (equipamentos internacionais com taxas fixas ao

longo de todo o financiamento, as taxas de juros são compatíveis às praticadas no

mercado internacional, com um conjunto de linhas de crédito especiais para a

importação de bens de capital, máquinas, equipamentos para empresas importadoras

clientes do Banco do Brasil com prazo que pode chegar a 10 anos o financiamento de

até 100% do valor da importação, incluindo despesas locais com o desembaraço da

mercadoria nos financiamentos de longo prazo). Uma linha especial de inovação para

a produção de pellets (pelos bancos de fomentos e comerciais. Acesso à tecnologia

estrangeira ainda não presente no Brasil.

.



17. LINHA DE CRÉDITO INTERNACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE

PELLETS. Uma linha especial de crédito internacional (A ECA do governo italiano com a

função de apoiar operações de exportação da Itália para o resto do mundo. Única

tecnologia internacional no Brasil com uma linha especial de crédito internacional (de

fácil acesso para os projetos compactos e modulares sem a necessidade uma garantia

real, com uma taxa de juros/serviços anual de 2,5% ao ano e sem burocracia de

financiamento). Esta linha de crédito é exclusiva para os nossos equipamentos com

apoio da Sace Securitização da Agência de Fomento da Itália e o grupo Exetra, do

Banco Italiano Intesa para o pagamento de três a cinco anos avaliando os balanços

contábeis da empresa (pode ser qualquer empresa do empreendedor/investidor com

saúde financeira, boa movimentação contábil e sem patrimônio líquido negativo).

Não tem a necessidade de apresentar Carta de Crédito, Aval Bancário, Recebíveis,

Patrimônio pessoal ou da empresa, o próprio bem ou qualquer instrumento que diminua

as linhas de crédito do cliente com o Sistema Bancário nacional, tornando essa linha

em adicional de crédito.

.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA 

ENGENHARIA TECNOLOGIA INDUSTRIAL



A Brasil Biomassa Consultoria Projetos Sustentáveis

Engenharia e Tecnologia Industrial e Marketing tem

por objetivo é ofertar soluções eficientes carbono

zero, com uma inovadora tecnologia (modular,

completa e móvel) e com uma engenharia técnica e

consultoria especializada na produção industrial de

pellets, visando a excelência em qualidade,

contribuindo com o setor industrial de maneira ética

e produtiva.

É o início de uma nova etapa na implantação da

sinergia dos serviços oferecidos nas suas “Soluções

Energéticas 360°” – consultoria em projetos

industriais sustentáveis e engenharia industrial,

mapeamento florestal, madeira, agricultura,

agroindustrial e sucroenergético, financiamento

internacional, tecnologia, fabricação e

equipamentos descarbonização, bioenergia,

biomassa, biogás, biocarvão, torrefação da

biomassa e wood agrobriquetes e de wood agro

biopellets, certificação internacional e o marketing

nacional e internacional possibilitando assim um

atendimento cada vez mais integrado aos seus

clientes.



A Brasil Biomassa é especializada em todas as

etapas de um projeto carbono zero de

implantação de uma unidade industrial de

aproveitamento da biomassa para cogeração de

energia e descarbonização, torrefação da

biomassa energética e a produção de briquete e

pellets.

Enumeramos as principais vantagens:

Serviços completos e personalizados envolvendo

desde uma avaliação do plano negócios e de

viabilidade econômica, logística, benefícios

fiscais e licenciamento ambiental e mapeamento

da matéria-prima até o desenvolvimento do

produto final.

Com a garantia de qualidade e economia em

termos de aquisição dos equipamentos e

contando com uma linha especial de

financiamento internacional.

Integração de processos envolvendo a consultoria

e a tecnologia produção industrial para a garantia

da funcionabilidade da unidade industrial de

produção de pellets.

Melhores resultados em termos de qualidade do

produto (pellets qualidade EnPlus A1) e a

garantia de venda da produção industrial.



Sendo a principal empresa nacional do setor de

consultoria em desenvolvimento de projetos

sustentáveis carbono zero e engenharia e

tecnologia industrial de produção de pellets,

briquetes, biocarvão e torrefação da biomassa

agregando mais de 22 profissionais na área de

engenharia industrial e florestal, processo e

tecnologia industrial e estudo de mercado,

economia e planejamento estratégico, marketing

internacional e na gestão de desenvolvimento

negócios sustentáveis.

A Brasil Biomassa atua no desenvolvimento de

estudo de mercado, projetos sustentáveis para

fins energéticos visando a descarbonização

(carbono zero) das empresas e plano estrutural de

negócios e estudos de viabilidade econômica,

engenharia executiva industrial e tecnologia

compacta e modular, móvel e completa de

produção de pellets, tecnologia de produção de

briquete e da torrefação da biomassa, due

diligence, mapeamento para fins de fornecimento

de todos os tipos de biomassa florestal e da

madeira, agricultura e agroindustrial e

sucroenergético e a garantia de venda nacional e

internacional dos produtos.



Trabalhamos com empresários do setor florestal e

industrial da madeira, papel e celulose, movelaria

e laminação, compensados e mdf, produtores e

diretores doe empresas setor agroindustrial e

sucroenergético, empreendedores projetos

inovadores, desenvolvedores de projetos

sustentáveis, investidores e com empresas que

pretendem em mudar a sua matriz energética nos

últimos 16 anos.

Implantou com sucesso empresarial e encontra-

se pleno funcionamento no Brasil mais de nove

unidades industriais de produção de pellets de

madeira e de biopellets da cana-de-açúcar de

qualidade internacional, com uma produção

anual de 380.000 toneladas gerando 600

empregos sustentáveis no mercado brasileiro.

Sempre atenta às tendências e demandas do

setor florestal e da madeira, na tecnologia e

sistemas desenvolvidos pela Brasil Biomassa

com vasta expertise de sua equipe de

gerenciamento, engenharia, tecnologia,

fabricação e implantação de plantas industriais

de produção de pellets, sendo referência na

criação e implementação de projetos

sustentáveis de alta performance (zero carbono)

integrados para a indústria.



Somos a única empresa na América do Sul

especializada em projetos e estudos envolvendo a

AgroBiomassa energética com o desenvolvimento

de projetos energéticos com o uso sustentável

dos resíduos da agricultura e beneficiamento

agroindustrial (palha do milho, soja, trigo, feijão e

da biomassa do café, algodão, arroz, dendê e das

gramíneas).

Atenta às tendências no mercado mundial (COP

26) e demandas energéticas visando o carbono

zero, a Brasil Biomassa atua com uma inovadora

tecnologia industrial de aproveitamento da

biomassa para o desenvolvimento de projetos

energéticos e sustentáveis e uma expertise de

gerenciamento, engenharia e implantação sendo

referência na implementação de planta de

energia limpa e renovável de alta performance.

A Brasil Biomassa possui um canal especializado

em projetos customizados e nossa equipe de

engenharia estão aptos a desenvolver as

melhores soluções, nas mais diversas

especificações, atendendo a necessidade,

garantido maiores ganhos e consequentemente

maior produtividade.



Atuamos com diversos segmentos do setor

florestal, da indústria de processamento

industrial da madeira, Indústrias de papel e

celulose, laminação, compensados, painel de

madeira e compensados e mdf, movelaria e

agentes do setor de produção de biomassa e de

resíduos industriais e arborização, construção

civil e supressão florestal. E com projetos para

empresas de energias e com as indústrias aço e

cimento; indústrias petroquímicas e cerâmicas;

indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo e gás;

indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias,

frigoríficos e cervejarias e as indústrias

agroindustriais e sucroalcooleiras.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u)

mais de 155 projetos industriais sustentáveis e

mais de 350 encarte técnico e industrial atuando

desde o desenvolvimento do plano estratégico de

negócios, mapeamento de fornecimento de

matéria-prima florestal, agroindustrial e da

madeira, estudo de logística, licenciamento

ambiental, viabilidade econômica e projeto de

financiamento nacional ou internacional com a

agência de fomento da Itália, engenharia básica,

executiva, certificação nacional e internacional do

produto, plano estrutural de marketing e venda ao

mercado interno (credenciamento e venda para a

BRF) e exportação e a montagem industrial.



A Brasil Biomassa prioriza a qualidade e a

eficiência em seus produtos, serviços e

processos. Possuímos um grande know-how no

mercado de desenvolvimento de projetos

customizados de aproveitamento da biomassa

com mapeamento e sua potencialidade por região

e estados e por segmento, contando com

profissionais com mais 30 anos de experiência.

É referência na criação e implementação de

projetos de alta performance integrados para o

setor como pode ser observado aos nossos

principais clientes: Grupo BMG, Bertin

Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul

Engenharia, Cosan Biomassa Raizen,

International Biomass Corporation – IKOS EBX

Grupo Eike Batista, ThyssenGroup, Amendôas do

Brasil, Imerys Caulin, Butiá WoodPellets, The

Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo

Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia,

Valorem Florestal, Grow Florestal, Yrendague

Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira

WS, Imezza Industrial, VPB Biomassa, CVC

Celulose, Manchester Florestal, Granosul Brasil,

Mais Energia, Lee Energy Solution USA, Building

Energy da Itália e Abellon Clean Energy Índia e

Canadá.



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL EUROPA PROJETOS E INVESTIMENTOS BIOMASSA 

BIOENERGIA

Secretário Geral Giuliano Grassi da European Biomass Industry Association e o

Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável

Celso Oliveira na assinatura do Acordo de Cooperação Brasil Europa para o

desenvolvimento de projetos e investimentos na área de produção industrial de

biomassa energética, projetos industriais de pellets e briquetes e da tecnologia

internacional de torrefação de biomassa energética.

"As you have suggested, this Conference could offer the opportunity to meet also Mr

Celso Oliveira, President of Brazilian Association Industry Biomass and Institute Brazil

Pellets and discuss possibility of Cooperation International Brazil Europe. Giuliano

Grassi European Biomass Industry Association.”



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL FRANÇA PROJETOS E INVESTIMENTOS BIOMASSA 

PELLETS 

A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação Internacional Brasil França

Syndicat national des Producteurs de granulés de Bois France a principal entidade

das empresas que produzem pellets e briquetes e de negócios e investimentos.

Electricité de France (EDF), o grupo EDF é um provedor de energia integrado, presente

nos seguintes segmentos : produção, transporte, distribuição, negócio e venda de

energias. Primeiro produtor de eletricidade na Europa, o grupo é líder no mercado de

eletricidade na França e Reino Unido, também com forte presença na Polônia e Itália.

Institut Français du Pétrole (IFP), IFP Energies Nouvelles é um orgão público de

pesquisa, inovação industrial, atuando nos temas de energia e meio ambiente.



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL HOLANDA PROJETOS E NEGÓCIOS WOODCHIPS

Desenvolvimento de acordos internacionais e de cooperação tecnológica para o

desenvolvimento de projetos industriais, tecnologia avançada de produção e de

negócios com a Holanda. O Diretor da Brasil Biomassa, Celso Marcelo de Oliveira foi

convidado pelo Governo Federal para a participação (com uma palestra técnica) da

Missão Brasil Holanda Participação da assinatura do Acordo Bilateral de Bioenergia

e Biomassa Brasil Holanda.

Em reunião com Marcel Gorris foi discutido o projeto “Oportunidades e Desafios da

Biomassa Brasileira” com o objetivo de identificar as empresas brasileiras com o

potencial de produção e de exportação de biomassa, woodchips, wood e biopellets e

wood e biocoal e carvão e de resíduos industriais e agrícolas para atender a demanda

da Europa.



PARCERIA INTERNACIONAL BRASIL ALEMANHA. 

A Brasil Biomassa mantém uma parceria internacional de negócios na área de

biomassa para geração de energia térmica em central termoelétrica na Europa com a

German Pellets Trading Celso,

As the worlds largest pellets producer German Pellets Group is still growing each year

including new production sites. We are indeed interested in Brazil for potential future

projects. We would be happy to receive studies on raw material in Brazil and

infrastructure of rail, deep sea ports etc. German Pellets GmbH Benjamin Neter



EXPEERIÊNCIA INTERNACIONAL DESENVOLVIMENTO NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa Pellets Business esteve em reuniões para

desenvolvimento de novos negócios na Holanda com os diretores das maiores

termoelétricas NL Esssent RWE, Nuon e Vanttefall no Porto de Groningen.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL PROJETOS E NEEGÓCIOS EUROPA. 

A Brasil Biomassa através do Diretor Executivo esteve participando como palestrante

no Congresso Internacional de Pellets na Alemanha onde apresentou os projetos em

desenvolvimento no Brasil especialmente utilizando os resíduos da cana-de-açúcar e

da agricultura com sucesso.

Hoje desenvolvemos os principais estudos e projetos de agro biomassa e agro pellets

no Brasil, um exemplo de sustentabilidade econômica e social.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. FRANÇA 

A Brasil Biomassa esteve reunião profissional na França com o Industriel Français

Producter de Granulés Bois, um conglomerado de empresas produtoras de pellets e

na Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie uma empresa pública nos

setores de meio ambiente, energia e desenvolvimento sustentável.

Estivemos na Propellet que desenvolve uma série de atividades profissionais para o

desenvolvimento do setor industrial produtor de pellets na França com presidente da

Propellet da França e sede da EO2 a maior empresa de pellets na França.

.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS 

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa esteve na sede da Greeen Circle na Flórida

Estados Unidos. O grupo produz 400.000 toneladas por ano de pellets com a

qualidade Premium utilizado no mercado doméstico da Alemanha e da Itália.

Conhecemos toda a tecnologia industrial de produção de pellets.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL ITÁLIA

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa esteve na sede da Italiana Pellets

localizada próximo de Milão na Itália.. O grupo produz 300.000 toneladas por ano de

pellets com a qualidade Premium utilizado no mercado doméstico da Alemanha e da

Itália. Conhecemos toda a tecnologia industrial de produção de pellets.



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A

Diretoria Executiva da Brasil

Biomassa esteve em reunião técnica

para avaliação da performance do

desenvolvimento tecnológico da

planta industrial de produção de

pellets de madeira com capacidade

de 40.000 mt/ano na Itália na

cidade de Palermo.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A

Diretoria Executiva da Brasil

Biomassa esteve na sede da Topell

Holanda que produz pellets

torrificados. Com tecnologia

inovadora produz 50.000 toneladas

por ano de pellets torrificados e

atende a termoelétrica da RWE.

Conhecemos toda a tecnologia

industrial de pellets torrificados.

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. A

Diretoria Executiva da Brasil

Biomassa esteve em reunião técnica

para avaliação da performance do

desenvolvimento tecnológico da

planta industrial de produção de

pellets de madeira com capacidade

de 50.000 mt/ano na Itália na

cidade de Breescia.



PROJETO INTERNACIONAL EXPORTAÇÃO DE PELLETS ESTADOS UNIDOS. 

A Diretoria Executiva da Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o

desenvolvimento de um plano de marketing internacional visando a exportação da

produção industrial da Lee Energy Solutions do Alabama nos Estados Unidos. Toda

a produção industrial foi exportada para a Holanda.



PROJETO INTERNACIONA EXPORTAÇÃO DE PELLETS INDIA CANADÁ. 

A Diretoria da Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o

desenvolvimento de marketing internacional visando a exportação da produção

industrial da Abellon Clean Energy da Índia com a sua unidade no Canadá. Toda a

produção industrial foi exportada para a Europa.

.



Você sabia que os pellets são uma ótima opção para

geração de energia sustentável, limpa e renovável como

alternativa energética para descarbonização industrial?

Não só isso, essa fonte de energia renovável possibilita

muitos benefícios para as indústrias que optam por

utilizá-la para o processo de descarbonização (zero

carbono em substituição aos combustíveis fósseis como

o carvão, gás natural, óleo combustível e glp) das

indústrias.

Você deveria saber que este combustível energético e

zero carbono são utilizados por mais de 120.000

indústrias e milhões de residências na Europa, Japão e

Estados Unidos como fonte de geração de energia

térmica de descarbonização industrial? Eles são um tipo

de fonte de energia limpa e renovável, que se enquadra à

classe da Biomassa. Um combustível sólido que se forma

por meio de granulados de resíduos de madeira

prensado, vindos de biomassa florestal, do processo

industrial da madeira, agricultura e beneficiamento

agroindustrial e sucroenergético.



O que são pellets? O mercado oferece várias

tipologias dos pellets com características que variam

conforme os tipos de resíduos a serem utilizados. É

uma fonte de energia limpa e eficiente, resultando em

um combustível sólido a partir de biomassa florestal e

de resíduos gerados no processamento da madeira ou

da agricultura e beneficiamento agroindustrial e

sucroenergético, permitindo uma combustão com

pouca fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido

de carbono do que qualquer combustível fóssil.

Este produto adensado de alto poder calorífico (17,5

GJ), de baixa umidade (6,5%) com granulometria

regular, de elevada densidade (maior peso e poder

energético) o que facilita o armazenamento e o

transporte (redução do custo de frete), de excelente

resistência mecânica e uma redução na formação de

cinzas e uma combustão com pouca fumaça (liberando

menos monóxido e dióxido de carbono) e com redução

de emissões de C02.



Qual a principal razão para o desenvolvimento da unidade industrial de produção de

pellets? É o forte aumento da demanda de energia térmica industrial e de

aquecimento residencial que o mundo vai enfrentar nos próximos anos. O mercado

global de pellets deverá exceder em projetos e investimentos em mais de US$ 20,0

bilhões até 2023, crescendo a uma taxa CAGR de mais de 14% no período previsto

de 2016 a 2023 em função do elevado consumo de pellets em escala industrial no

Reino Unido, Japão, China e na Coréia do Sul que podem consumir cerca de 24

milhões de toneladas por ano.

Em 2021, a UE28 produziu cerca de 24 milhões de toneladas (correspondendo a

cerca de 9,6 Mtep) de pellets, apresentando um crescimento de 5% em 2021 em

comparação com 2020. Com 35,4 milhões de toneladas consumidas na UE28 em

2021, o aquecimento com pellets está aumentando em popularidade em muitos

estados membros. No entanto, ainda há uma grande proporção de aparelhos de

aquecimento residenciais que funcionam com combustível fóssil na UE28. As novas

previsões da European Biomass Association retratam que pode chegar ao consumo

mundial de 85 milhões de toneladas de pellets em 2023 para geração de energia

térmica industrial e residencial.



E o mercado nacional de consumo de

pellets? Há sete anos, a capacidade

de produção de pellets no Brasil era

de 60.000 toneladas por ano e

estamos crescendo 35% ao ano em

termos de produção e consumo.

Até 2024, a projeção para o país é

de estar entre os cinco primeiros

países no mundo em termos de

produção de pellets para consumo

em mercado interno e para

exportação gerando mais de 75.000

novos empregos sustentáveis e de

negócios e investimentos de 1,800

bilhões de reais.

O mercado brasileiro de consumo de

pellets está crescendo mesmo com a

crise econômica ou com a pandemia

em função do aumento das

exportações e o crescimento da

demanda interna com o uso pela BRF

para o aquecimento dos aviários.

Fator importante para as empresas

com interesse em investir numa

planta industrial de pellets.



Novos setores podem alavancar o

desenvolvimento do setor de pellets

no Brasil.

Para a secagem de grãos podem ser

utilizados os pellets como fonte de

aquecimento em substituição da

lenha (alta umidade, madeira de

desmatamento).

Para as indústrias (descarbonização)

que utilizam como fonte energética o

carvão, óleo diesel, GPL e gás natural

podem em utilizar pellets como uma

fonte energética limpa, renovável e

carbono zero.

E ampliação do uso de pellets para o

setor de avicultura onde temos mais

de 10.500 aviários no Brasil (uma

média mensal de consumo de 7,3

toneladas de pellets por aviários) e

que podem utilizar nos próximos anos

mais de 76.650 toneladas por mês

ou 919.800 toneladas ano podendo

gerar (média de preço de tonelada

Brasil R$ 580,00) mais de 533.484

milhões de reais de dividendos para

as empresas produtoras. toneladas

por ano.



Que tipo de matéria-prima florestal e

podemos utilizar para a produção de

pellets ? A Brasil Biomassa

Consultoria, Engenharia e Tecnologia

especializada em plantas industriais

de produção de pellets utiliza a

biomassa florestal (madeira colhida

diretamente em floresta como tora

para uso comercial ou descartada do

processo) ou de resíduos (biomassa

lenhosa com alto teor de umidade,

baixo poder calorífico e densidade

energética) de baixo valor agregado

na colheita florestal (como as

cascas, raízes, touças, fuste total,

ramos, galhos e pontas) .

“Uma opção inteligente de

aproveitamento da biomassa

florestal tornando o resíduo de baixo

valor agregado (descartado ou

passivo ambiental) num insumo

valioso para o processamento

industrial de produção de pellets

(combustível sólido para geração de

energia térmica zero carbono ) e de

alta rentabilidade financeira para as

empresas e investidores.”



Que tipo de matéria-prima do

processo da madeira podemos

utilizar para a produção de pellets ? A

Brasil Biomassa Consultoria,

Engenharia e Tecnologia

especializada em plantas industriais

de produção de pellets utiliza a

biomassa do processamento

industrial (cavaco de madeira limpo

ou sujo, serragem, micro-pó,

maravalha e costaneiras) da madeira

(como os resíduos gerados do setor

de papel e celulose como os resíduos

sem aproveitamento como árvore

danificada), do processo industrial de

movelaria e painéis de madeira

(cepilhos, serragem e os resíduos

grosso como as peças de refuto e

com defeito e do retalho como as

sobras de produção e as chapas de

madeira danificadas), da indústria de

embalagens, laminação e construção

civil (paletes e caixas) e de poda de

arborização (urbana e remoção de

árvores públicas e residenciais como

os troncos, toras, galhos, tocos e

raízes) e do processo de supressão

florestal.



Que tipo de madeira podemos utilizar para a produção de pellets ? A Brasil Biomassa

Consultoria, Engenharia e Tecnologia especializada em plantas industriais de

produção de pellets já desenvolveu plantas industriais e estudos de viabilidade e

produção (com teste industrial em laboratório internacional) de aproveitamento de

mais de 80 tipos de madeira no Brasil como a madeira do extrativismo florestal de

origem nativa legalizada (com manejo florestal e certificado de origem) como o

Acapu, Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba, Cumaru, Jurema

Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca e Mogno) de madeira da silvicultura (com

manejo florestal e certificação FSC) como pinus, eucaliptos, paricá, bracatinga e

acácia negra).

Utilizamos em projetos e estudos de viabilidade e produção (com teste industrial em

laboratório internacional) utilizando o bambu, cajueiro, macieira, pessegueiro, fibra

da palmeira, seringueira e caatinga.



Que tipo de matéria-prima da colheita e extração da agricultura, do beneficiamento

agroindustrial e sucroenergético podemos utilizar para a produção de pellets ? A

Brasil Biomassa Consultoria, Engenharia e Tecnologia especializada em plantas

industriais de produção de agro biopellets já desenvolveu plantas industriais e

estudos de viabilidade e produção (com teste industrial em laboratório internacional)

de aproveitamento de mais de 30 tipos de resíduos agrícolas e agroindustriais (como

os resíduos de Açaí, Algodão, Amendoim (casca), Casca de Arroz, Bagaço de Cevada,

Casca do Cacau, Capim Elefante e Brachiara, Casca do Café, Castanha do Pará, Coco

Babaçu, Fibra do Coco Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do Milho,

Pinhão Manso, Fruticultura, Palha do Feijão, Trigo e da Soja, Sorgo e Bagaço da Uva)

para a produção de agropellets para a geração de energia térmica industrial.

Também desenvolvemos a maior planta industrial mundial de aproveitamento do

bagaço e da palha da cana-de-açúcar para a produção de biopellets.



Quer saber o que a sua empresa tem

a ganhar ao escolher em produzir ou

utilizar pellets para a geração de

energia? Então continue

acompanhando este estudo

desenvolvido pela Brasil Biomassa

Consultoria, Engenharia e Tecnologia

Industrial de produção de pellets

como zero carbono um substituto

energético ao carvão, lenha, coque,

gás natural, óleo combustível e GLP.

Biomassa peletizada para a geração

de energia com menor índice

poluente? Esse é um tipo de

biomassa (pellets mais sólida e

limpa e, devido às caldeiras de

combustão altamente eficiente

desenvolvidas nos últimos anos, a

emissão de compostos químicos –

como óxidos de nitrogênio (NOX) –

ou compostos orgânicos voláteis, é

bastante reduzida. Isso torna os

pellets uma das formas de

aquecimento (calor e vapor) com

elevado poder calorífico e energético

menos poluentes (se comparar com

os combustíveis fósseis) disponíveis

no mercado.



Combustão mais eficiente no uso da

biomassa peletizada? Os pellets

passam por um tratamento térmico

(secagem industrial) na sua

transformação. Por este motivo, a

umidade do material é extremamente

reduzida e faz com que a combustão

seja muito mais eficiente e ainda

libere menos fumaça e fuligem que a

lenha normal.

Outro fator interessante, é que devido

ao tamanho dos pellets, eles

propiciam dosear unidade a unidade

a quantidade que vai ser queimada

para produção de energia.

Biomassa peletizada evita

desmatamento? Como a matéria-

prima para a produção dos pellets

são provenientes de subprodutos da

colheita e extração florestal e

indústria do processo industrial da

madeira (manejo florestal,

reflorestamento e origem certificada)

como maravalha, cavaco, serragem e

até mesmo desperdícios gerados

pela própria floresta, não é preciso

cortar árvores ou em utilizar madeira

da floresta amazônica ou mata

atlântica.



Biomassa peletizada é mais

barata que outros tipos de

combustíveis energéticos? Para a

produção de pellets de madeira

utilizamos biomassa residual. Se

for utilizado a biomassa da

agricultura e beneficiamento

agroindustrial ou a palha da cana-

de-açúcar que tem baixo valor

comercial (passivo ambiental) o

custo é menor na geração de

energia térmica é mais acessível

do que de outros tipos de

combustíveis de origem fóssil.

Mais um ponto positivo para a produção e o uso de pellets? É o fato de que o preço

dos pellets não depende dos acontecimentos mundiais, aumento do preço do barril

do petróleo ou do avanço no preço do dólar americano (como ocorre com os

combustíveis fósseis, gás natural e glp) e a energia (crise hídrica com aumento dos

preços no Brasil) ou seja, biomassa peletizada é mais estável e previsível.

Pellets uma geração de energia sustentável e amiga do meio ambiente? Mais uma

vantagem de usar pellets é que se trata de uma energia limpa e sustentável, sendo

este, outro ponto fundamental para se considerar frente a situação ambiental atual.

Esse tipo de biomassa é sustentável porque através da extração da matéria-prima

florestal para a produção dos pellets , a consequência que se tem é a limpeza das

florestas. Logo, contribui para uma significativa redução do risco de incêndios, já que

a matéria que ficaria nas florestas pode servir para propagar incêndios florestais.



Energia produzida por uso de

pellets? Uma tonelada de pellets de

madeira produz sensivelmente a

mesma energia que duas toneladas

e meia de lenha de madeira.

Assim sendo, os pellets de madeira

tem além de um elevado poder

energético e maior que densidade

que a lenha e o cavaco de madeira e

ocupam muito menos espaço de

armazenamento e um reduzido custo

de transporte.

As vantagens de ordem qualitativa do emprego da biomassa peletizada no segmento

industrial seriam, em termos gerais, as seguintes:

• Os pellets tem um elevado rendimento e eficiente de combustão (libera menos

fumaça - GEE que a lenha normal com elevada umidade e menor índice de carbono

do que os combustíveis fósseis), por se tratar de combustível energético ( baixo teor

de umidade dos pellets) e sólido de biomassa densificada, além de apresentar maior

homogeneidade de composição.

• O seu tamanho reduzido permite dosear por unidade a quantidade necessária para

a queima (residencial e industrial) para a produção de energia. Quanto às suas

dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8/15 mm de diâmetro, e de 10

a 40 mm de comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho

possibilitam uma alimentação contínua e extremamente calibrada de caldeiras, onde

ocorre a combustão dos pellets.



• Redução da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis como o

coque, óleo diesel, glp, gás natural e outros derivados do petróleo o que representam

um ponto muito importante na produção e no consumo industrial de pellets.

• Custo mais acessível (quando comparado com os combustíveis fósseis de origem

do petróleo como o coque, óleo diesel, glp e gás natural) que tiveram uma elevação

nos últimos anos dos preços (aumento constante do dólar e do barril do petróleo no

mercado internacional) e uma diminuição das suas reservas. Os pellets tem preços

mais atrativo quando comparado com outros combustíveis (não tem vinculação de

preços no mercado internacional – variável em cada mercado com a oferta e o

consumo). O uso de resíduos florestais e também dos desperdícios provenientes da

indústria da madeira permite a obtenção da matéria-prima com um menor custo.

• Quando comparado a biomassa peletizada com o gás natural onde existe uma

limitação da oferta nacional de gás natural, impondo a necessidade de importação

com custo em moeda forte (dólar) e vinculado ao do petróleo.

• Combate ao processo de desmatamento e desertificação em caso de uso de lenha

de madeira nativa (floresta amazônica na região norte e centro-oeste ou caatinga no

Nordeste).



• Outra vantagem da produção e no consumo dos pellets, comparados a outros

biocombustíveis sólidos, é a ausência de risco fitossanitário (processo de secagem

industrial dos pellets), que pode ocorrer com cavacos e outros subprodutos

madeireiros (tratamento térmico da biomassa) que podem ser infestados (casca) por

insetos perigosos para as florestas, especialmente nematódeos do pinheiro.

• Na área econômica, a matéria-prima para a produção de pellets apresenta uma

grande disponibilidade e versatilidade no mercado nacional. A matéria-prima pode

ser proveniente de diversas fontes, pode provir de resíduos florestais, industriais ou

agrícolas e de plantações dedicadas.

• Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-

prima para a produção de pellets é os resíduos provenientes da limpeza das

florestas, este fator contribui significativamente para a redução do risco de

incêndios.

• Aumento da velocidade de transmissão de calor na queima (queimadores

industriais) dos pellets, permitindo aumentar o ritmo de produção e com isso, elevar

sensivelmente a produtividade.



• Comparados a outros biocombustíveis sólidos, é a alta densidade energética dos

pellets. Os pellets de qualidade certificada internacional (com a nossa linha de

equipamentos) têm teor de umidade em torno de 6,5%, com densidade a granel

superior a 650 kg/m³, comparados ao cavaco, cujo teor de umidade oscila entre

40% e 50% de umidade e densidade a granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³ . A

densidade energética dos pellets é mais que três vezes do que a do cavaco, passando

de 0,6 MWh/m³ para 3,12 MWh/m³.

• A elevada densidade energética dos pellets permite que os sistemas de

aquecimento obtenham autonomia equivalente à dos sistemas a óleo, gás natural

e glp de fontes de energia fóssil, de forma que 3,0 m³ de pellets de madeira

substituem 1 m³ de óleo combustível. Se fosse utilizada a madeira (como a lenha)

em sua forma bruta, com 50% de teor de umidade, seriam necessários 7 m³.

• Redução nos custos de transporte da biomassa peletizada Isso mostra todo o

interesse da peletização da biomassa (um caminhão vai transportar cinco vezes mais

energia por volume) devido à sua grande densidade (superior a 650 kg/m3) o que

vem em facilitar as operações de armazenamento e de transporte, principalmente em

distâncias mais longas) e ao baixo risco de combustão.



• Não demanda grande área de armazenamento (pequeno silo de depósito) com

redução no seguro da instalação.

• Liberação de espaço para o processo industrial da empresa em caso de consumo

de lenha (grande estoque regulador). Além da questão ambiental no uso de lenha de

madeira nativa (desmatamento é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa

no Brasil e a extração ilegal de madeira para lenha é a principal causa disso). Isso

não apenas produz emissões de CO2, mas também coloca as florestas nativas do

país sob uma ameaça significativa de desmatamento.

• Necessita menor quantidade de excesso de ar na queima, perdendo menos calor

para a massa de gases de combustão com baixa perda de calor para evaporação da

água formada no processo de combustão, gerando maiores diferenças entre valores

de poder calorífico superior e inferior.

• Possibilidades de cogeração (sistema de turbogeração aproveitando o vapor e

calor na produção de pellets) com o uso de qualquer tipo de biomassa e de auto-

geração de energia elétrica e mecânica.



• Custo operacional (diretos e indiretos) competitivo (menor em termos de preços de

instalações industriais de produção e combustão) com todos os combustíveis

(carvão, diesel, coque, gás natural e glp) fósseis.

• Melhoria das condições de salubridade da fábrica, pela redução da emissão de

fuligem e poeira, reduzindo o absenteísmo dos empregados.

• Eliminação de ataque químico aos refratários dos fornos, pela ausência de enxofre

e cinzas nos gases de combustão, garantindo boa qualidade e sustentabilidade.

• Biomassa peletizada gera uma redução de custo com mão de obra de manipulação

(sistema automatizado os queimadores industriais) se compararmos com a lenha.

• Não demanda sistema de pré-aquecimento (caso do óleo combustível), evitando

consumo de energia térmica, e nem bombeamento para ser transferido na instalação

industrial, evitando manutenção de equipamentos e consumo de energia elétrica.

• Aumento do valor agregado do produto, pela maior possibilidade de controle do

processo de geração de energia térmica, que resulta em produto mais bem fabricado

e valorizado no mercado (caráter sustentável de produção com energia limpa).



• Reduz emprego de capital de giro em estoque, já que o empresário só arca

posteriormente com o custo da biomassa peletizada que a empresa consome.

• Aumento da vida útil dos equipamentos, principalmente em relação aos

combustíveis fósseis e a lenha, por evitar a emissão de material sólido particulado

altamente abrasivo e ácido, que atacam mancais sistemas de lubrificação.

• Possibilidade de operação conjugada com combustíveis como o carvão (método

utilizado em usinas termoelétricas na Europa, Estados Unidos, Coréia do Sul e

Japão), usando-se a biomassa peletizada na queima e outros combustíveis na etapa

de aquecimento.

• Maior possibilidade de automatização do controle, tornando-o mais seguro,

confiável e eficaz e permitindo maior reprodutibilidade na produção. Possibilidades

de formatos, pressões e velocidades de chama (sistema de queimador industrial de

biomassa peletizada) adequados a cada necessidade (chama longa / curta, em

leque ou em cone e em velocidade alta ou baixa) permitindo modulações de

transferência de calor (como o uso para aquecimento dos aviários).



• Dispensa instalação de equipamentos de controle de emissões em função do

caráter zero carbono da biomassa peletizada.

• Possibilidade de substituição na matriz energética (caldeira industrial) das

indústrias que utilizam carvão, coque, óleo diesel, gás natural e GLP em máquinas

operatrizes (com custo acessível de aquisição e um rápido retorno aos

investimentos).

• Possibilidade de padronização e controle da demanda de energéticos da empresa,

adotando um único combustível para todos os propósitos.

• Outra vantagem que coloca os pellets no centro da política de mudança de matriz

energética nos países europeus é sua baixa emissão de CO² durante a combustão,

comparado às energias fósseis. O balanço energético global da cadeia do pellet

industrial incluindo a produção e o transporte até a empresa consumidora final,

mostra um saldo positivo que permite a realização de uma economia importante de

emissão de GEE, comparado à produção de eletricidade a partir de carvão.

• Emissão zero da biomassa peletizada (uso de madeira de manejo florestal e

certificada) de dióxido de carbono, assim como de compostos de enxofre e óxidos de

nitrogênio.



Por sua vez, quanto comparamos a biomassa peletizada como gás natural:

• Rede de distribuição de gás natural de amplitude limitada, considerando a

extensão e a distância das regiões de produção industrial, o que impõe custos

elevados de implementação das instalações de transporte, distribuição e instalação

interna nas indústrias.

• Elevação nos últimos anos dos preços do gás natural em relação aos pellets.

• Limitação da oferta nacional de gás natural, impondo a necessidade de

importação com custo em moeda forte (dólar) e vinculado ao do petróleo.

• Contribuição para o Efeito Estufa, considerando sua natureza fóssil, ainda que em

escala cerca de 25% menor que os derivados líquidos do petróleo.

• Demanda considerável de investimento inicial na construção do ramal de

distribuição e estação de suprimento e medição de gás natural na entrada da

empresa e na conversão ou troca de equipamentos (consumidora) para uso do gás.

• Falta de motores a gás natural de fabricação nacional de média e grande

capacidade (acima de 500 cv) no mercado de oferta.

• Redução da promoção do emprego, ainda que, de maior qualificação profissional,

nível de renda e melhores condições de salubridade.



Você sabia que trabalhamos com três tipos de tecnologia

(unidade completa com linha de equipamentos de

moagem, secagem, peletização, resfriamento e

embalagem industrial, unidade compacta e modular e

unidade móvel de produção industrial os pellets) com

uma linha de crédito internacional ? A Brasil Biomassa

Engenharia Tecnologia trabalha com uma linha especial

de equipamentos (internacionais) para o

desenvolvimento de plantas industriais de

aproveitamento de todos os tipos de biomassa florestal e

do processo industrial da madeira, dos resíduos da

agricultura e do beneficiamento agroindustrial e do setor

sucroenergético para projetos de pellets.

Os equipamentos de produção de pellets atendem a

requisitos rigorosos de eficiência e eficácia que otimizem

e garantam a qualidade do produto final e de alto

desempenho em cada processo; da dosagem à

expedição, controlados por tecnologias de automação

industrial.



Somos a única empresa fornecedora do mercado brasileiro com uma solução

completa (equipamentos + crédito internacional + garantia de venda), uma

abordagem integrada que promove a padronização de peças de reposição e do

treinamento, diminuindo substancialmente os custos operacionais.

Temos como a missão o desenvolvimento industrial (linha industrial automatizada

de produção de pellets) com segurança e garantia da produção e de qualidade

(produto final pellets tenha um padrão de qualidade EnPlus A1 da União Europeia).

Estamos apresentamos uma solução completa para as empresas e investidores, o

desenvolvimento com segurança e qualidade internacional para a produção de

pellets. Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos rigorosos de

eficiência e eficácia que otimizem e garantam a qualidade do produto final e de alto

desempenho em cada processo industrial Todos os equipamentos detém uma

certificação nacional e internacional (como a certificação do sistema de gestão da

qualidade industrial). Este desenvolvimento tecnológico torna o nosso sistema

industrial como uma inovação no aproveitamento da biomassa para o

processamento de pellets de madeira.



• Projeto moderno e arrojado com geradores de gases eficientes e modelos

inovadores com queima com redução de partículas (menor emissões dos gases do

efeito estufa).

• Projeto da unidade de processamento de pellets de madeira não comporta

nenhum equipamento (nem adaptação) de linha de ração animal (em função da falta

de qualidade na produção final) pois comprovadamente o uso dos equipamentos

(peletizadora da ração animal) não qualifica o produto final – pellets dentro das

normas internacionais (exportação) para uso do mercado doméstico (aquecimento

residencial).

Toda a nossa equipe de técnicos internos (fabricação) e técnicos externos que irão

executar a montagem e start up final de nosso equipamento no cliente são

qualificados e aprovados, de acordo com os processos e documentos de fabricação.

Temos o pleno controle de qualidade dos equipamentos com as inspeções e testes

de performance. Na elaboração de instruções técnicas para serviços especiais.



No controle de rastreabilidade de materiais e consumíveis de soldagem durante a

fabricação dos equipamentos. Nas Inspeções ou testes realizados conforme

procedimentos qualificados e em conformidade com as normas de fabricação

nacionais e internacionais. Está preparada para fabricação de equipamentos em aço

carbono e aço inox, incluindo ligas especiais.

Atua com as tecnologias mais avançadas em softwares de apoio, e desenvolve 100%

dos projetos em plataforma 3D. Possui know how e equipe qualificada para

dimensionar, projetar e implantar fábricas completas em sistema "turnkey" para

produção de pellets de qualquer tipo de madeira ou de resíduos agroindustriais.

Visando uma segurança no processo industrial (com maior eficiência e um menor

custo de equipamento) trabalhamos com um mix de equipamentos para a

qualificação do produto (pellets qualidade internacional) e com a segurança de

funcionabilidade do projeto industrial (temos uma engenharia integralização de

todos os equipamentos).



Sistema industrial de preparação da matéria-prima que trabalhamos envolve o

picador industrial para a trituração da matéria-prima (todos os tipos de biomassa)

para o processo industrial.

Sistema de picagem industrial. O picador industrial para a preparação das

microplaquetas de madeira de alta qualidade. Picador a disco para fazer cavacos em

grande volume de toras de madeira.

Sistema de moegas. Instalada no nível inicial do projeto industrial para poder receber

a matéria-prima de forma manual ou automática, com a função de armazenar a

matéria-prima para dosagem no sistema industrial de secagem .

Sistema de transporte ou redlers. Que são transportadores horizontais com sistema

de elos de correntes. Este transporte foi desenvolvido especialmente para atender as

situações mais exigentes que não permitem resíduos, separação de produto e baixa

produtividade.

Silo de abastecimento de matéria-prima. O silo se baseia em painéis pré fabricados

que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a

estrutura de sustentação do conjunto.



Tecnologia de geração de energia térmica é pelo sistema da fornalha de alta

tecnologia que é construída com aço carbono com coletor de gases.

Fornalha pirolítica com alimentador automático. A fornalha de queima pirolítica é

fabricada em estrutura metálica com revestimento por tijolo refratário em alumina,

acoplado na parte frontal por um alimentador que faz a injeção automática de

combustível conforme a necessidade de calor e gases para o secador.

Sistema de transporte e elevador de caneca. É constituído basicamente de uma série

de canecas espaçadas, montadas em corrente ou correia. Seu projeto visa à

velocidade ideal de operação que garante a carga e descarga completa das canecas.

Tecnologia de secagem industrial (aproveitamento integral dos gases quentes

podendo ser utilizado para geração de energia) por ser pelo sistema de esteira ou por

tambor rotativo com captação de pós, recirculação de gases/vapores de

secagem/combustão e ventilador exaustor de gases com descarga em chaminé.

Secador industrial, ventilador centrífugo, ciclone e válvula rotativa. O secador

industrial é uma equipamento que realiza a desidratação da matéria prima. Possui

pistas pesadas e rodado revestimento de alta qualidade. Isolamento e revestimento

térmico no tanque externo. Eclusa entrada do secador com tubo de ligação

fornalha/secador com chaminé e damper com sistema de segurança.



Tecnologia de moagem industrial de todos os tipos de biomassa. Nosso sistema é

dimensionados para trabalhar com diversas matéria-prima (madeira, palha) e

diferentes opções de motorização, otimizando produção x potencia instalada. Para o

efeito, utilizaremos de moinhos de martelos.

Silo de matéria-prima seca. O silo de abastecimento de matéria-prima se baseia em

painéis pré fabricados que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se

travam formando a estrutura de sustentação do conjunto . O alimentador rotativo é

um tipo de máquina industrial feita para a adição de materiais a granel. Uma válvula

de alimentador rotativo pode prever de tratamento de ar, ou manter poluentes fora do

sistema.

Moinho de martelos. O material é introduzido verticalmente pela parte de cima da

máquina. Martelos planos de aço, rodando em alta velocidade, quebram materiais

alimentados até virarem grãos/pó (definido pela malha da peneira escolhida).

Elementos estacionários de refinamento no moinho ajudam na redução de tamanho.

Sistema de exaustão e ciclone. Utilizados nos sistemas de exaustão, seja no

processo de moagem, peletização ou extrusão. Os ciclones são projetados para

atuarem com alta eficiência na retenção e separação de partículas eventualmente

aspiradas no processo de exaustão.



Tecnologia de peletização para aproveitamento da biomassa (todos os tipos de

resíduos florestais, madeira, agricultura, agroindustrial e sucroenergético) para a

produção pellets.

Filtro de mangas. Composto por uma bateria de filtros de mangas de tecido poliéster,

construído em formato cilíndrico. O ar juntamente com o pó transportado entra na

parte superior do ciclone filtro para estabelecer um movimento rotatório para os

gases.

Sistema de detecção e extinção de faísca. Sensores duplos cobrem 100% da área do

duto, garantindo 100% de proteção. Desvio ou shut-off do fluxo em casos onde não é

aceitável a extinção através de partículas de água. Segurança através de sensores de

calor, que identificam casos onde há combustão sem chama.

Condicionador simples. Sistema de adição de vapor por carretel, instalado na parte

inferior da câmara de condicionamento propicia que todo o volume processado entre

em contato de forma homogênea com o vapor.

Peletizadora industrial. Após passar pela última refinação na unidade industrial, o

material é prensado, com diâmetro de 6 ou 8 mm e comprimento entre 20 e 40 mm.

A maioria dos equipamentos utilizados na peletização, incluem os seguintes

componentes: Sistema de alimentação; Câmara de mistura; Matriz perfurada e rolos

de pressão; Máquina principal; Engrenagem redutora e Chassis. Principais

características e componentes de construção. Corpo feito de aço inoxidável. Ciclo de

passo variável.



Tecnologia industrial de resfriamento. A máquina de resfriamento utilizada reduzir o

teor de umidade para 6,5 %, de modo a garantir o armazenamento fácil. O sistema de

resfriamento consiste numa câmara vertical, de onde os pellets caem em fluxo de

contracorrentes, permitindo diminuir a sua temperatura.

Resfriador vertical. Projetados para garantirem a maior eficiência de troca térmica

sem contaminação ou danos ao produto resfriado. Compacto atende a altas

capacidades com reduzido consumo de energia conseguindo assim um balanço

energético positivo. Em seguida, a máquina de resfriamento utilizada para reduzir o

teor de umidade para 6,5 %, de modo a garantir o armazenamento fácil.

Sistema de embalagem industrial e ensacadora vertical com bobina plana. Estrutura

porta recipiente de pesagem em chapa prensada e dobrada soldadas conjuntamente

e portas e inspeção removível. Recipiente de pesagem, feito de chapa de metal

prensado e dobrado à carbono pintado, com cantos arredondados para evitar

acumulações, completo com dupla porta de fundo, abertura pneumática para a

descarga da pesagem.

Paletizadora automática. É projetado para movimentação dos sacos com produção

média, para trabalhar em forma eficaz em espaços estreitos e para permitir o

transporte de um único bloco. Isso é possível porque toda a máquina é constituída

por uma estrutura única, que compreende também o painel elétrico e porque os

pilares de suporte da mesma são telescópicos.



INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de pellets

atendem a requisitos rigorosos de eficiência e a garantia qualidade do produto final e

de alto desempenho em cada processo industrial. Esta é a única tecnologia

disponível no Brasil da forma compacta para o aproveitamento da biomassa para

produção de pellets. O sistema de processamento compacto e modular de produção

de pellets utiliza os resíduos industriais com baixo valor agregado (seco na forma de

serragem ou micro-pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril (adaptável

em instalações industriais), com um reduzido custo de aquisição (menor número de

equipamentos e um baixo preço dos equipamentos no mercado nacional e

internacional).

Com uma possibilidade de mudança de local de produção (facilidade no

desenvolvimento industrial) e com uma produção de alta qualidade (padrão

internacional dos equipamentos).



SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA EMPRESAS E INVESTIDORES PRODUÇÃO PELLETS

ENPLUS A1. Uma solução econômica para os pequenos e médios empresários e

investidores com o desenvolvimento da unidade industrial compacta e modular de

processamento de pellets com uma redução nos custos (instalação industrial e

equipamentos). O sistema de processamento modular e compacto de produção de

pellets une a inovação com a modernidade em termos de tecnologia.

A unidade compacta e modular de processamento de pellets de madeira vai utilizar a

matéria-prima seca (12% á 14%) de qualquer tipo de madeira com uma

granulometria (5x2x0,5). A matéria-prima (maravalha, micro-pó e serragem) será

recebida no pátio de recepção de matéria-prima (área de armazenamento de

matéria-prima). A matéria-prima será transportada até a área de pré-armazenamento

e de refinação industrial por moinho de martelos e depois ao silo de matéria-prima

(podendo ficar armazenada por três dias em retenção da biomassa) e ao processo

peletização e resfriamento industrial.



Somos detentores de uma inovadora tecnologia internacional móvel de produção de

pellets. Nossa engenharia trabalhou no desenvolvimento desta tecnologia para uso

no Brasil em aproveitamento dos resíduos florestais (local da colheita e da extração

florestal) e do processo industrial da madeira (para a produção dentro da unidade de

processamento da madeira).

Esta tecnologia móvel detém todos os equipamentos de moagem, secagem

peletização e resfriamento e pode ser instalado no local de produção em containers

ou acoplado em caminhão para facilitar o transporte e a produção industrial. Nosso

sistema visa facilitar a produção industrial no local de disponibilidade da matéria-

prima e uma redução nos custos de obras civis e do transporte da biomassa

peletizada para o uso direto como fonte de combustão energética. No balanço

energético e de emissões de CO2 teremos uma compensação das emissões de gases

da produção e no diesel de transporte na produção de agro bio pellets de biomassa

com zero emissões de carbono.



Os melhores investimentos partem do pressuposto de trazer maior desenvolvimento

para a empresa sempre levando em consideração alguns aspectos, como o impacto

que ele vai trazer no processo produtivo como um todo, o retorno do investimento, do

equipamento adequado para a estrutura da empresa, do crédito para aquisição e da

tecnologia que gere segurança na produção e na adequação do produto as normas

internacionais, mas também os objetivos em curto, médio e longo prazos. Assim

sendo enumeramos as principais vantagens na utilização das nossas tecnologias de

produção de pellets:

01. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. Utilizamos uma

tecnologia industrial da segunda maior produtora mundial de equipamentos com

sessenta anos de experiência em plantas industriais de produção de pellets. Para

facilitar o desenvolvimento dos trabalhos no Brasil a Brasil Biomassa Consultoria

Engenharia e Tecnologia Industrial é representante exclusiva da La Meccânica da

Itália facilitando o relacionamento direto entre o fornecedor de equipamentos e o

comprador brasileiro.



02. SUPORTE TÉCNICO E

ASSISTÊNCIA NO BRASIL. A linha de

equipamentos da unidade de

processamento de pellets tem

assistência técnica no Brasil para

manutenção dos equipamentos e de

compra de rolos e matrizes para o

processo de peletização.

03. TRÊS PLANTAS INDUSTRIAIS DE

REFERÊNCIA NO BRASIL. Como

segurança temos três linhas de

equipamentos em funcionamento no

Brasil (Línea Pellets em Sengés

Paraná e Marketti Pellets em Ibirama

Santa Catarina e GSW Pellets no

Maranhão). Empresas produtoras e

exportadoras de pellets com

qualidade internacional ENplus A1.

Além da experiência e dos projetos

implantados pela Brasil Biomassa

Pellets Business para os grupos

Bertin Biopellets Brasil, Cosan

Biomassa Raizen, Pelican Pellets,

Caraíba Bioenergy Pellets, Peletilar

Pellets, Butiá Pellets e Adami

Madeiras.



04. ECONOMIA COM A PLANTA DE

PROCESSAMENTO DE PELLETS. A

unidade de processamento industrial

de pellets de madeira é de fácil

operação e de produção industrial

(totalmente automatizada o que vem

em facilitar o manuseio dos

equipamentos e a operacionalização

do sistema de produção) com um

sistema (redução dos custos de

investimentos na linha de

equipamentos e de construção civil)

de equipamentos com qualidade

comprovada de produção de pellets

para exportação EnPlus A1.

05. SISTEMA INDUSTRIAL DE

PROCESSAMENTO DE PELLETS.

Nossa tecnologia industrial

compacta/móvel pode produzir de

1,0 á 2,0 toneladas/hora de pellets

com adequação para as unidades

maiores de 05 á 50 toneladas/hora

de pellets com a qualidade ENPlus A1

para uso no mercado da Europa e

para aquecimento dos aviários no

Brasil. Os equipamentos são de alta

confiabilidade, durabilidade e

facilidade de manutenção.



06. REDUÇÃO DE CUSTOS DE INVESTIMENTOS COM A TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO

DE PELLETS. Sendo um equipamento de produção industrial (envolve um menor

número de equipamentos) coma redução nos custos de aquisição dos equipamentos

(menor custo de aquisição de equipamentos no mercado) e um baixo investimento

em construção civil (adaptação no parque fabril da empresa). Sistema contínuo de

produção industrial (automatizada) gerando uma maior viabilidade na instalação da

unidade e o retorno financeiro (redução de custos trabalhista, tributário,

previdenciário e administrativo).

07. TECNOLOGIA ADEQUADA PARA O PROCESSAMENTO DE PELLETS DE TODOS OS

TIPOS DE BIOMASSA. Com base em teste industrial de qualidade desenvolvido pela

Brasil Biomassa na utilização de todos os tipos de matéria-prima do processo

industrial da madeira (cavaco, serragem, maravalha). E do processo de silvicultura

(pinus, eucaliptos, paricá, bracatinga e acácia negra) e outras (como o bambu,

cajueiro, fibra da palmeira, seringueira e caatinga). Tornando o resíduo de baixo valor

agregado num insumo valioso para o processamento industrial de produção de

pellets.



08. TECNOLOGIA ADEQUADA AO PARQUE FABRIL. A unidade industrial de produção

de pellets corresponde a um empreendimento industrial de baixo impacto ambiental.

O projeto de engenharia construtiva contempla uma área total construída e coberta.

A estrutura da empresa de reaproveitamento de resíduos industriais para a produção

de pellets vai exigir um galpão com espaço suficiente com estrutura de entrada da

matéria-prima, armazenamento e saída do produto final.

09. EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os

equipamentos de produção de pellets que trabalhamos tem o selo internacional de

qualidade (toda a linha desenvolvida especialmente para o processo de pellets de

madeira) não utilizam nenhum tipo de equipamento (nem adaptação pois prejudica

a qualidade do produto) de linha de ração animal (as empresas nacionais tentam

adequar um equipamento de produção de ração animal para produção de pellets e

somente vieram em gerar prejuízos para os antigos produtores de pellets pela falta

de qualidade do produto e por impossibilitar que tenham o credenciamento ENplus

A1).



10. SEGURANÇA NA LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. Toda a linha de

equipamentos da unidade de processamento de pellets geram segurança ao

ambiente de trabalho (linha automatizada e com equipamentos de proteção).

11. SELO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Os

equipamentos de produção de pellets tem um selo de qualidade gerido pelo

documento de garantia da qualidade de produção industrial e que o produto final

esteja dentro das regras certificadoras internacionais.

12. TESTE INDUSTRIAL DE QUALIDADE. Desenvolvemos os testes de performance e

de qualidade do produto na Itália com a emissão de um laudo técnico em laboratório

credenciado na Itália. Tudo para uma qualificação final do produto e uma qualidade

especial para a exportação ao mercado internacional.

13.SELO DE SUSTENTABILIDADE. A empresa produtora de pellets com a tecnologia

tem um selo de sustentabilidade pelo uso correto da biomassa residual na produção

energética de pellets, bem como a geração de dezenas empregos diretos e indireto

com a implantação da unidade industrial e a revitalização regional no

desenvolvimento do setor florestal e industrial.



14. LINHA DE CRÉDITO NACIONAL

PARA OS EQUIPAMENTOS DE

PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os

equipamentos da unidade industrial

de produção de pellets tem um

credenciamento internacional e

detêm uma linha especial de

financiamento no Banco do Brasil

(equipamentos internacionais com

taxas fixas ao longo de todo o

financiamento, as taxas de juros são

compatíveis às praticadas no

mercado internacional, com um

conjunto de linhas de crédito

especiais para a importação de bens

de capital, máquinas, equipamentos

para empresas importadoras clientes

do Banco do Brasil com prazo que

pode chegar a 10 anos o

financiamento de até 100% do valor

da importação, incluindo despesas

locais com o desembaraço da

mercadoria nos financiamentos de

longo prazo). Uma linha especial de

inovação para a produção de pellets

(pelos bancos de fomentos e

comerciais. Acesso à tecnologia

estrangeira ainda não presente no

Brasil.



15. LINHA DE CRÉDITO

INTERNACIONAL PARA OS

EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE

PELLETS. Uma linha especial de

crédito internacional (A ECA do

governo italiano com a função de

apoiar operações de exportação da

Itália para o resto do mundo.

Com este seguro e ainda assim ter a

possibilidade de receber à vista,

descontando as notas promissórios

garantidas em um banco italiano e

sem burocracia de financiamento) de

financiamento (sem garantia real,

sem juros e sem burocracia de

financiamento avaliando os balanços

da empresa – capacidade financeira

de pagamento do financiamento

internacional) da Itália (importação

dos equipamentos da unidade

pellets).

Vantagem desta estrutura para o

importador: Termos de pagamentos

com prazos maiores e taxas

competitivas sem a necessidade de

utilizar linhas bancárias. A

estrutura é de um financiamento

direto do fornecedor.



16. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EXPORTAÇÃO. A empresa

produtora de pellets sendo cliente da Brasil Biomassa terá a garantia da venda de

toda a produção industrial pelo período mínimo de cinco anos (mediante pré-

contrato internacional) com uma distribuidora final. Produto qualidade internacional

dentro dos parâmetros da norma regulamentadora de qualidade de pellets ENPlus A1

(consumo residencial na União Europeia) com a garantia de venda de toda a

produção industrial (exportação para distribuir final). O preço de venda de pellets de

qualidade para exportação para o mercado da União Europeia é de euros 140,00

(FOB Porto) ou 1900,00 (euros) (CIF Itália).

17. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA AVICULTURA,

FRIGORÍFICOS E COOPERATIVA. A empresa produtora de pellets sendo cliente da

Brasil Biomassa terá a garantia da venda de toda a produção industrial para os

grandes players comerciais do mercado nacional como a Ambev, JBS e Cargill. Além

do credenciamento para fornecimento de pellets (participação dos leilões de

compra) junto ao setor de biomassa e pellets da BRF.



Planta industrial em funcionamento no Brasil com a nossa tecnologia de produção

industrial.

Unidade industrial em pleno funcionamento da Línea Madeiras na cidade de sengés

no Paraná com a produção anual de 36.000 toneladas de pellets.

A empresa é exportadora de pellets para a Itália e a Alemanha com a qualidade

internacional Enplus A1 exportação para consumo doméstico.



Planta industrial em funcionamento no Brasil com a nossa tecnologia de produção

industrial.

Unidade industrial em pleno funcionamento da Marchetti Madeiras na cidade de

Ibirama em Santa Catarina com a produção anual de 28.000 toneladas de pellets.

A empresa é exportadora de pellets para a Itália e a Alemanha com a qualidade

internacional Enplus A1 exportação para consumo doméstico.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil Biomassa

desenvolveu para a empresa Biopellets Brasil (Grupo Empresarial Bertin Bioenergia)

a maior unidade industrial no Estado de São Paulo (em pleno funcionamento)

utilizando a de matéria-prima de tora, serragem e lenha de pinus e eucalipto

produção de pellets com capacidade de 72.000 ton/ano.

Utilizamos um mix de tecnologia industrial com equipamentos nacionais e

internacionais com obtenção do financiamento pela linha de inovação pelo BNDES.

Toda a produção industrial é exportada para a União Européia.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil Biomassa

desenvolveu para a empresa Pelican Pellets (Louducca em pleno funcionamento) no

Vale do Paraíba SP a maior unidade industrial no Brasil de aproveitamento da

madeira de eucaliptos para o processamento industrial de pellets (36.000 ton/ano)

e que estamos exportando para a Itália e a França.

Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do exterior e o financiamento 100%

pela linha de inovação pelo Desenvolve SP.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil Biomassa

desenvolveu para a empresa Butia Pellets (em plano funcionamento) da cidade de

Butiá Rio Grande do Sul da unidade industrial de aproveitamento da madeira de

pinus e eucaliptos para o processamento industrial de pellets (36.000 ton/ano).

Desenvolvemos plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento nacional da

linha de equipamentos pelo BRDE RS, engenharia industrial e marketing. o

Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do exterior.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil Biomassa

desenvolveu para a empresa Peletilar (em pleno funcionamento)da cidade de Canela

Rio Grande do Sul da unidade industrial de aproveitamento da madeira de pinus e

eucaliptos para o processamento industrial de pellets (18.000 ton/ano).

Desenvolvemos plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento nacional da

linha de equipamentos pelo BRDE RS, engenharia industrial e marketing. o

Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do exterior e o financiamento 100%

pela linha de inovação pelo BRDE.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil Biomassa

desenvolveu para a empresa Caraíba Bioenergy. (em pleno funcionamento) .

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e em pleno funcionamento para a empresa

Caraiba Bioenergy (implantação da unidade compacta e modular de pellets de

madeira 12.000 mt/ano.

Na cidade de Seara em Santa Catarina) com o planejamento estratégico, linha de

equipamentos industriais e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade

industrial e a venda para o setor de avicultura.



A Brasil Biomassa Consultoria e Engenharia e Tecnologia Industrial estruturou um

modelo de negócio sustentável e inovador para implantação da maior unidade

industrial mundial de processamento de biopellets com o uso da biomassa da palha

e do bagaço da cana-de-açúcar em pleno funcionamento na cidade de Jaú Estado de

São Paulo (175.000 mt/ano de produção industrial) para a Cosan Biomassa (joint-

venture Sumitomo Corporation) do Grupo Raizen visando capturar as oportunidades

geradas pelo cenário nacional e internacional de demanda crescente no consumo de

pellets para geração de energia térmica industrial (queima industrial em

termoelétricas no âmbito internacional).



A Brasil Biomassa atuou em todas as etapas para o sucesso do projeto industrial

desde o desenvolvimento do plano estrutural de negócios de aproveitamento da

biomassa do bagaço e palha da cana-de-açúcar para a produção de biopellets, bem

como o estudo de viabilidade com todos os tipos de matéria-prima (avaliação dos

custos e o retorno dos investimentos) para o melhor resultado econômico para a

empresa. Atuamos também no desenvolvimento mapeamento de fornecimento

(bagaço da cana-de-açúcar) em São Paulo, desenvolvimento do projeto de

financiamento junto ao FINEP, uma engenharia executiva industrial, teste industrial

no Reino Unido e Dinamarca, uma certificação internacional dos biopellets e da joint-

venture com a Sumitomo Corporation.



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil Biomassa

desenvolveu para a empresa Adami Madeiras (em pleno funcionamento) a maior

unidade industrial no Estado de Santa Catarina utilizando a de matéria-prima de

tora, serragem e lenha de pinus produção de pellets na cidade de Caçador com

capacidade de 55.000 ton/ano.

Desenvolvemos todos os estudos (plano de negócio e de viabilidade) para a

implantação com sucesso da unidade industrial Utilizamos linha de equipamento

internacional com obtenção do financiamento internacional e a produção é vendida

para a BRF (aviários) e exportada para a Itália e o Reino Unido .



BRASIL BIOMASSA BUSINESS

PELLETS BRASIL TECNOLOGIA

CLIENTES E

PROJETOS  PELLETS



O departamento de desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica

e financeira da Brasil Biomassa e Energia Renovável, já prestou serviços

para clientes dos mais diversos ramos, demonstrando comprovada

capacidade técnica. A Brasil Biomassa atua mercado consultivo e

desenvolvimento industrial atuando com transparência e segurança e

mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade como os

grupos empresariais nacionais e internacionais:

Grupo BMG Desenvolvimento de estudos e projetos para implantação de

unidades industriais de briquete de madeira em Minas Gerais, briquete de

resíduos de babaçu no Piauí e briquete de resíduos de cacau na Costa do

Marfim (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia).

Naturasul Engenharia (plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e contrato de compra de

pellets em Porto Velho Rondônia).

Nova Itália Florestal (desenvolvimento plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e

engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em

Porto Velho Rondônia).

GSW Energia Renovável (desenvolvimento do plano de negócios e estudo

de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e

engenharia industrial e contrato de compra de pellets em Dom Eliseu no

Pará).



BrBiomassa Pellets (desenvolvimento do plano de marketing internacional e

exportação de pellets no Paraná).

Saccaro Móveis (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade

e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e

contrato de compra da produção de pellets em Caxias do Sul RS).

Costamaq Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia

industrial e contrato de compra da produção de pellets Porto Alegre RS).

BForest Brazil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e

contrato de compra da produção de pellets em Lages SC).

The Colleman Group (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia e

contrato de compra da produção de pellets em Botucatu SP).

ECB Empresa Catarinense de Biomassa (plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia

industrial e contrato de compra da produção de pellets em Otacílio Costa SC).

GF Indústria de Pellets (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Ananindeua Pará) .



Eurocorp Pellets Brasil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Otacilio Costa SC).

Koala Pellets. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Koala

Pellets da cidade de Rio Negrinho SC do processo de desenvolvimento

industrial e de certificação para a exportação da produção industrial de

pellets (2.000 containers) para atender a grande demanda de consumo

residencial de pellets da Itália (Porto de Itajaí até Livorno na Itália).

International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo International Biomass

Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e o mapeamento de fornecimento de

matéria-prima e planejamento estratégico uma linha de equipamentos e

engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets da

cana energia RJ).

Revize Industrial (plano de negócios e estudo de viabilidade para a

unidade de processamento de pellets de madeira em São José Rio Preto

SP).

JW International Solutions (plano de negócios e estudo de viabilidade para

a unidade de processamento de pellets de madeira Palmeira PR).

Linea Pellets em pleno funcionamento (marketing internacional para

venda da produção industrial em Sengès Paraná)



Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Buruti Maranhão).

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing internacional para a

unidade de processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).

Neumann Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing internacional para a unidade de

processamento de pellets de madeira em São Bento do Sul SC).

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento

para a unidade de processamento de pellets de madeira em Comodoro MT).

CVC Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

Caraíba Bioenergy. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa para a empresa

Caraiba Bioenergy (implantação da unidade compacta e modular de pellets

de madeira 12.000 mt/ano. Na cidade de Seara em Santa Catarina) com o

planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia

industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o

setor de avicultura.



Louduca – Pelican Pellets em pleno funcionamento (plano de negócios e

estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Guaratinguetá SP). Em pleno funcionamento na cidade de

Pindamonhangaba São Paulo) onde desenvolvemos o planejamento

estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia industrial

para o desenvolvimento da unidade.

Butia WoodPellets em pleno funcionamento (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento nacional da linha de equipamentos pelo BRDE

RS, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento

de pellets de madeira em Butiá RS).

VPB Biomassa (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Ourinhos São Paulo).

Cetesa Industrial em pleno funcionamento (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira em Canela RS).

Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico equipamentos e engenharia

industrial em Dores do Rio Preto ES

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e

engenharia industrial e compra da produção de pellets em Santa

Catarina).



Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico e financiamento internacional em

Chapecó Santa Catarina.

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e financiamento

internacional em Joinville Santa Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico e financiamento os equipamentos de

produção de pellets em Petrolina Ceará).

Irmãos Ferrari Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Sertãozinho RS).

Imezza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia

industrial e compra da produção de pellets de Pinus em Canela no Rio Grande

do Sul).

Larsil Florestal Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Telêmaco Borba PR).



Alto Rio Preto Participações (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

Bioresíduos de Arapongas Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Arapongas PR).

Mognon Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Palmeira SC).

Madeireira WS Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Três Barras Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Bom Retiro SC).

Lamb Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Speranza Comercial Exp. Imp. Ltda (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira em São José SC).



Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira na Bahia).

Amêndoas do Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira no Ceará).

Granosul Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira no Paraná).

Fontes Usinas (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira no Rio Grande do Sul).

Yrendague Sociedad Anonima (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento internacional concedido pela agência de fomento da Itália,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira no Paraguay).

Valorem Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira no Paraná).

Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de em Ioanópolis São Paulo).



RD Estruturas Metálicas Ltda (desenvolvimento d plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing

para a unidade de pellets de madeira em Nova Veneza Santa Catarina).

Itaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de

negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Itaberá São Paulo).

Grow Conultoria e Gestão Florestal Ltda (desenvolvimento do plano de

negócios, estudo de viabilidade e o mapeamento florestal no Paaná.

Adami Madeiras em pleno funcionamento. A Brasil Biomassa implantou a

maior unidade nacional de industrial de produção de pellets de madeira

de pinus de capacidade anual de 54.000 ton. em Caçador Santa Catarina

para Adami Madeira empresa do setor florestal e industrial do setor de

papel para embalagens, embalagens de papelão ondulado e pasta

química mecânica (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e

engenharia industrial e reuniões com produtores internacionais em

Caçador SC ).

Encontra-se em pleno funcionamento com a exportação de pellets para

cinco países da União Européia.. Credenciamento e venda da produção

industrial junto a BRF Brasil para o uso de pellets para o aquecimento dos

aviários.



Desenvolvimento para o grupo internacional Imerys Caulin no Estado do Pará

visando um estudo de mercado, fornecimento e potencialidade da biomassa

florestal e industrial e agroindustrial para o atendimento futuro de fornecimento

para a mudança da matriz energética. Fornecimento à Imerys todo o

conhecimento necessário para entender a estabilidade e as condições gerais do

mercado de fornecimento de biomassa - caso a Imerys decida mudar sua matriz

energética para uma geração baseada em biomassa.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa no Brasil para o potencial

desenvolvimento de negócios e projetos de torrefação da biomassa ao Grupo

ThyssenKroupp Brasil e Alemanha.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa em São Paulo para o potencial

desenvolvimento de negócios e projetos da cana energia para Granbio

Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis Produção Agrícola.

Desenvolvimento do plano de marketing internacional e venda de produção

industrial de pellets para LEE Energy Solutions de Alabama nos Estados Unidos

e Abellon Clean Energy no Canadá.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana

energia, palha e cana para o projeto de co-geração de energia para a Building

Energy Itália na Africa do Sul.


