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Temos vasta experiência em estudos de projetos, gerenciamento de

projetos, estudo de mercado, financiamento nacional e internacional e

de estudos de viabilidade, avaliação de tecnologia, due diligence,

mapeamento florestal, madeira, agricultura, agroindustrial e

sucroenergético. Trabalhamos com empresários, empreendedores,

desenvolvedores de projetos, investidores, empresas de tecnologia com

zelo e vigor nos últimos 16 anos.

A Brasil Biomassa é uma empresa que fornece soluções em projetos

customizados por segmento, que além de contar com mão de obra

especializada, atua de acordo com todos os critérios de segurança,

sempre visando a total excelência no atendimento dedicado a cada

cliente.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um

projeto de implantação de uma unidade industrial de

aproveitamento da biomassa (florestal, processo industrial da

madeira, resíduos setor agroindustrial, agricultura e

sucroenergético) para bioeletricidade, descarbonização, cogeração

de energia, biogás, torrefação da biomassa energética, projetos

sustentáveis de produção de briquete de todos os tipos de madeira

e de resíduos agroindustriais e agricultura e pellets de madeira e

do biopellets com a biomassa da cana-de-açúcar. Enumeramos as

principais vantagens:

Integração de processos envolvendo a consultoria técnica e os

estudos de viabilidade econômica e financiamento e a tecnologia

de produção industrial e os melhores resultados em termos de

qualidade do produto e a garantia de venda da produção industrial.

A Brasil Biomassa fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em

São Paulo e representantes no exterior, é uma empresa líder na área

de consultoria de desenvolvimento de negócios e projetos

empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na

implantação de plantas industriais de Biocarvão, Torrefação da

Biomassa Energética, Descarbonização, Bioenergia, Biogás,

Bioeletricidade, Briquete e Pellets de madeira e resíduos agrícolas,

agroindustriais e sucroenergético.

É uma empresa de desenvolvimento de soluções energéticas com

vasta experiência profissional com mais de 155 projetos desenvolvidos

no Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Itália e

África do Sul
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Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma avaliação

do plano estrutural de negócios, estudos de logística, benefícios fiscais

e licenciamento ambiental e mapeamento da matéria-prima até a

tecnologia industrial para o desenvolvimento do produto final

(biomassa para fins de bioeletricidade, biocarvão ou projetos

sustentáveis de produção de briquete e pellets).

Sempre atenta às tendências e demandas energéticas visando a

descarbonização e o carbono zero, a Brasil Biomassa atua com uma

inovadora tecnologia industrial e uma expertise de gerenciamento,

engenharia e implantação sendo referência na implementação de

projetos sustentáveis de alta performance. Sendo a principal empresa

de consultoria agregando mais de 22 profissionais na área de

engenharia e tecnologia industrial e florestal, economia de mercado e

planejamento estratégico, marketing e na gestão de negócios.

Implantou com sucesso empresarial e em pleno funcionamento

mais de nove unidades industriais de produção de pellets de

madeira e de biopellets da cana-de-açúcar com a produção anual

de 380.000 toneladas qualidade Enplus A1 gerando mais de 600

empregos sustentáveis no mercado brasileiro.

Nossa engenharia atua no desenvolvimento de projetos em

diversas áreas, com especialidade em energia limpa, biomassa,

bioeletricidade, descarbonização, biogás, bioenergia e wood bio

pellets agrobiomassa e wood agrobriquete desde a execução do

plano de negócios, viabilidade econômica, due diligence,

planejamento e estudo de mercado e mapeamento. Trabalhamos

com a tecnologia industrial de produção de pellets e biocarvão de

qualidade internacional.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ENGENHARIA INDUSTRIAL

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 mdf, movelaria e

agentes do setor de produção de biomassa e de resíduos industriais e

arborização, construção civil e supressão florestal.

Atuamos ainda com projetos para empresas de energias e com as

indústrias aço e cimento; indústrias petroquímicas; indústrias

siderúrgicas; indústrias de óleo e gás; indústrias de fertilizantes;

indústrias alimentícias e cervejarias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.



A Brasil Biomassa possui um canal especializado em projetos

customizados por segmento, nossa equipe de engenharia e técnicos

estão totalmente aptas a desenvolver as melhores soluções, nas mais

diversas especificações, atendendo a necessidade específica,

garantido maiores ganhos e consequentemente maior produtividade.

A Brasil Biomassa desenvolve(u) mais de 115 projetos industriais

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano de negócios e

viabilidade econômica, due diligence, mapeamento de matéria-prima

florestal, agroindustrial e da madeira, estudo do sistema de transporte

e logística, licenciamento ambiental e projeto de financiamento

nacional ou internacional, engenharia básica, executiva, certificação

nacional e internacional, plano estrutural de marketing e venda ao

mercado interno e exportação.

É referência na criação e implementação de projetos de alta

performance integrados para o setor como pode ser observado aos

nossos principais clientes: Grupo Financeiro BMG, Grupo

Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul

Engenharia, Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International

Biomass Corporation – IKOS Bioenergy EBX do Grupo Eike Batista,

ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Pellets do

Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem

Florestal, Grow Gestão Florestal, Yrendague Maderas Paraguay,

Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza Industrial, VPB Biomassa,

CVC Celulose, Manchester Florestal – Grupo Slavieiro, Granosul

Brasil, Mais Energia, Lee Energy Solution USA, Building Energy da

Itália e Abellon Clean Energy Índia e Canadá.

Possuímos um grande know-how no mercado de desenvolvimento de

projetos customizados de aproveitamento da biomassa por segmento,

contando com profissionais com mais 30 anos de experiência sendo a

única empresa no Brasil especializada em AgroBiomassa de

aproveitamento dos resíduos da agricultura e beneficiamento

agroindustrial.

Oferecemos a prestação de serviços em todos os modelos de

equipamentos e todos os fabricantes nacionais e internacionais.

Realizamos análises, captações de informações e dados, entendemos

o seu processo e sua necessidade, com isso fornecemos o

equipamento ideal para você em conjunto com as melhores soluções

tecnológicas e eficazes do mercado.
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Avaliação dos tipos de biomassa florestal, madeira, agricultura,

agroindustrial e sucroenergético e o potencial para fins de

desenvolvimento de projetos sustentáveis com uma avaliação da

tecnologia de recolhimento da biomassa e um estudo sobre a logística

de transporte. Avaliação por tipo de cultura com base da produção

(colheita e beneficiamento) por região para facilitar o uso imediato

como uma fonte energética.

Relatório analítico de mapeamento desenvolvido pela Brasil Biomassa

envolve os seguintes tópicos:

Geração por fonte da biomassa na área delimitada das culturas: Arroz,

Milho, Soja, Trigo, Café, Algodão, Amendoim, Feijão, Açaí, Dendê, Coco

Verde e Babaçu, Sorgo e Capim Elefante e da Cana-de-açúcar.

Avaliação das regiões com maior potencial de biomassa agrícola e

agroindustrial e dos maiores players produtores com a maior

quantidade de biomassa para o desenvolvimento dos projetos de

bioeletricidade, agropellets, agrobriquetes ou para projetos

energético de bio-carvão e da torrefação da biomassa agrícola.

Geração por microrregião - Geração por setor agrícola e

agroindustrial.

Tendências esperadas para alterações de volume de biomassa

agrícola e agroindustrial para os próximos anos.

Biomassa acessível comercialmente e o custo no âmbito estadual.

Metodologia de enfardamento da biomassa para fins energético.
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A Brasil Biomassa é especializada em mapeamento de biomassa agrícola

e agroindustrial no desenvolvimento de projetos sustentáveis com o uso

de resíduos visando a descarbonização e do uso energético em biocarvão

ou bioeletricidade.

Desenvolvimento de um mapeamento de disponibilidade e de

potencialidade da biomassa da agricultura e do beneficiamento

agroindustrial para o desenvolvimento de projetos de produção de

agropellets ou agrobriquetes ou de biocarvão e torrefação da biomassa.

Fornecemos todo o conhecimento necessário na forma de mapeamento

em relatório analítico de avaliação da disponibilidade e de potencialidade

da biomassa florestal e da madeira, sucroenergético e da agricultura e

do beneficiamento agroindustrial.

.



CREDENCIAIS DA BRASIL BIOMASSA. Desenvolvemos mais de vinte

mapeamentos florestal e industrial para os seguintes grupos:

1. Estado do Pará. A Brasil Biomassa contratada pela

Secretária de Indústria e Comércio atuou no desenvolvimento do

mapeamento técnico de fornecimento e do potencial de biomassa no

Estado do Pará. Obteve dados coletados junto a Secretaria de Estado

da Agricultura e do Abastecimento e a Secretaria do Meio Ambiente

desenvolveu o mapeamento do potencial de biomassa de plantios

florestais e de processo industrial de madeira nativa legalizada

disponível no Estado do Pará. O presente trabalho contemplou, um

potencial de 5.000.000 toneladas de biomassa disponível no Pará para

o desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis no trabalho

técnico intitulado de “Potencial de Biomassa no Estado do Pará”.

2. Estado de São Paulo Granbio Bioenergia. A Brasil

Biomassa contratada pela Granbio Bioenergia para o

desenvolvimento de um mapeamento de produtores florestais e do

processo industrial da madeira e do potencial e disponibilidade da

biomassa da cana-de-açúcar para fins de geração de energia

térmica no Estado de São Paulo. Trabalhamos com checagem de

campo para confirmação dos dados coletados junto a Secretaria

de Estado da Agricultura e dados de produção e disponibilidade de

biomassa do setor sucroenergético São Paulo. O trabalho

contemplou, portanto, um potencial de quase 6.500.000 ton.

biomassa florestal e do processo industrial e de quase 9.680.000

toneladas de biomassa da cana-de-açúcar disponível em São Paulo

para o desenvolvimento de projetos industriais. Este trabalho

técnico foi base ao livro publicado pela Brasil Biomassa “Potencial

de Biomassa Florestal, Industrial e Sucroenergética em São Paulo”.

Tendência da disponibilidade futura quanto ao volume e ao custo

Geração de um mapa com quantitativo de disponibilidade de biomassa

com as maiores fontes (cana-de-açúcar e agroindustrial e agricultura).

Usos e Competidores Mercado dos Resíduos Agrícolas e

Agroindustriais.. Polos para Implantação de Plantas de Bio carvão,

Torrefação, Bioeletricidade ou Agropellets.

Cadeia de Logística de Aproveitamento dos Resíduos Agrícolas.

Sistema de Enfardamento da Biomassa Agrícola e Agroindustrial.

Sistema Logístico de Colheita e Transporte dos Resíduos Agrícolas e

Agroindustriais. Logística de Transporte para a unidade de produção

energética. Armazenamento de biomassa agrícola e agroindustrial.

.
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3. Estado de São Paulo Cosan Biomassa. A Brasil Biomassa

contratada pela Cosan Biomassa do Grupo Raizen para o

desenvolvimento de um mapeamento de produtores e o potencial de

biomassa do setor sucroenergético no Estado de São Paulo.

Trabalhamos com checagem de campo para confirmação dos dados

coletados junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento sobre os produtores da cana-de-açúcar (área de plantio

e de colheita da cana-de-açúcar.

Potencial de palha no campo ou em uso em enfardamento e

quantitativo que podem ser aproveitados com custos de matéria-prima

e de transporte) e do processo de produção de etano (bagaço) com

dados sobre o potencial e a disponibilidade e quantitativo do bagaço

da cana-de-açúcar com custos de matéria-prima e de transporte).

O presente trabalho contemplou, portanto, um potencial disponível de

quase 4.800.000 toneladas de palha da cana-de-açúcar e de quase

2.780.000 toneladas de bagaço da cana-de-açúcar disponível no

Estado de São Paulo (quarenta municípios) para o desenvolvimento de

projetos industriais sustentáveis da empresa.

Editamos o trabalho técnico intitulado de “Potencial de Biomassa

Sucroenergética no Estado de São Paulo”.

4. Brasil Thyssen Group. A Brasil Biomassa contratada em 2018

pela Thyssen Group para o desenvolvimento de um mapeamento de

produtores e o potencial de biomassa no Brasil para a instalação de

equipamentos de torrefação da biomassa. Levantamento técnico dos

maiores players produtores de biomassa no Brasil.

O relatório técnico desenvolvido veio em consolidar a tendência do

potencial de mercado brasileiro para diagnosticar a geração de

resíduos nos setores da agricultura pecuária, silvicultura e

agroindústria primárias associadas, visando subsidiar uma decisão

técnica da empresa ThyssenKrupp para o ingresso no mercado de

processamento industrial da biomassa (torrefação) para fins de

energia.

5. Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos EBX. A

Brasil Biomassa contratada em 2018 pelo Grupo EBX Eike Batista

para o desenvolvimento de um mapeamento nos Estados do Rio de

Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santos. O objetivo principal do

trabalho foi realizar um diagnóstico da base produtora de cana de

açúcar em torno do Superporto do Açu está localizado no município

de São João da Barra, norte do Estado do Rio de Janeiro, mais

especificamente no distrito de Açu Porto do Açu, em um raio de

100 a 300 km envolvendo os estados de Rio de Janeiro, Espírito

Santo e Minas Gerais, tendo como premissa o alcance dos

seguintes objetivos específicos: 1. Desenvolveu um mapa de

suprimento e fornecimento de matéria-prima da cana de açúcar; 2.

Quantificou a área de produção de cana de açúcar e o potencial

residual de palha e bagaço de cana; 3. Simulou o estoque de

volume de bagaço e palha.

.



6. Estado do Pará Imerys Caulin. A Brasil Biomassa contratada pela

Imerys Caulin visando um estudo de mercado, fornecimento e

potencialidade da biomassa florestal e industrial e agroindustrial para

mudança da matriz energética na sede em Barcarema Pará.

Com o objetivo final de fornecer à Imerys todo o conhecimento

necessário para entender a estabilidade e as condições gerais do

mercado de fornecimento de biomassa do setor florestal e processo

industrial da madeira legalizada com a confirmação junto ao Ibama e a

SEMA Pará.

Para cumprir o objetivo do mapeamento desenvolvemos cinco

relatórios analíticos para:

a): 1. Provedores do setor agrícola, florestal e da madeira capazes de

suprir nossas necessidades atuais e nossas necessidades estimadas

caso convertamos nossa grade BPF completa em Biomassa e com

quais materiais eles trabalham;

2. Localização e disponibilidade de matéria-prima com avaliação da

logística para entrega em Barcarena-PA;

3. Principais fornecedores e histórico de mercado;

4. Certificações necessárias da madeira (FSC e cadeia de custódia);

5. Planos de expansão e tendências de mercado: capacidade projetada

para os próximos 5/10/15 anos para a garantia de fornecimento para

a planta industrial;

5. Preços projetados e tendências de preço no mercado para a

viabilidade da aquisição do produto e da planta industrial(energia);

6. Novos possíveis players e futuros movimentos de mercado de

biomassa no Estado do Pará.

7. Estado do Paraná Grow Florestal. A Brasil Biomassa

contratada pela Grow Florestal e Industrial para o desenvolvimento

um mapeamento técnico de fornecimento e do potencial de

biomassa florestal e industrial nas cidades de Campo Largo

Fazenda Rio Grande e Itaperuçu no Estado do Paraná. Obteve

dados coletados junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento do Estado do Paraná e junto as principais entidades

do setor e diretamente com 300 indústrias de processamento da

madeira.

Buscou-se obter as informações dos quantitativos de biomassa

diretamente das empresas detentoras de plantios florestais e de

processamento industrial. Os principais resíduos da indústria

madeireira de Campo Largo Fazenda Rio Grande e Itaperuçu são: a

serragem, originada da operação das serras, que pode chegar a

12% do volume total de matéria-prima; os cepilhos ou maravalhas,

gerados pelas plainas, que podem chegar a 20% do volume total de

matéria-prima, nas indústrias de beneficiamento; e os cavacos,

compostos por costaneiras, aparas, refilos, cascas e outros, que

pode chegar a 50% do volume total de matéria-prima, nas serrarias

e laminadoras.

Dados finais do estudo mostraram os seguintes tipos de resíduos

gerados: resíduo fonte de energia: 90,000 m3 e resíduos florestais:

347.645.,3821 estéreo; resíduos de madeira serrada: 107,5874

m3, resíduo miolo de compensado e de processo de mdf:

694,7758 m3, resíduo fonte de energia: 1.530.6005 m3 e de

resíduos florestais: 309.017,1542 estéreo.



8. Estado de São Paulo Mais Energia. A Brasil Biomassa

contratada pela Mais Energia para o desenvolvimento um

mapeamento técnico de fornecimento e do potencial de biomassa

florestal e industrial em oitenta cidades no Estado de São Paulo para o

desenvolvimento de projetos de geração de energia.

Desenvolvemos um estudo técnico do Mapeamento Florestal e

Industrial em São Paulo na forma de relatório : envolve explicações de

ordem técnica sobre a produção e o uso da biomassa para fins de

energia, dados do setor florestal nacional e de São Paulo.

Ressaltamos ainda as técnicas de plantações e colheita da cultura do

eucalipto, o segundo com planilhas de mercado e preços do eucalipto

nas regiões delimitada no estudo e um relatório na forma de

mapeamento e do potencial de fornecimento de biomassa do tipo

florestal, industrial (processamento industrial da madeira do tipo

cavaco de madeira) e de ativos florestais (áreas de arrendamento e

reflorestamentos disponíveis nas regiões delimitadas no estudo),

considerando-se recursos, oferta e usos e o estudo conceitual de

alternativas para o uso de biomassa e de ativos florestais para

arrendamento a fim de subsidiar os projetos energéticos da Mais

Energia.

Importante expor que os relatórios enumeram os dados da geração

de resíduos resultantes das principais culturas florestais em especial

do eucalipto que tem o maior quantitativo de produção em São Paulo.

Estes dados serão a base para as análises posteriores dos projetos da

Mais Energia para utilização para a geração de energia .

Avaliação dos tipos de biomassa da colheita e processo da madeira

para fins de desenvolvimento de projetos energéticos em 80

municípios de São Paulo e uma avaliação da logística e dos custos.

9. São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais Reunion

Engenharia/Tecnored. A Brasil Biomassa contratada pela Reunion

Engenharia para o desenvolvimento um mapeamento técnico de

fornecimento e do potencial de biomassa florestal e industrial em vinte

e dois municípios nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e

Paraná para o desenvolvimento de projetos de biocarvão.

Avaliação dos tipos de biomassa agrícola e do beneficiamento

agroindustrial e o potencial para fins de desenvolvimento de projeto de

biocarvão ou da torrefação da biomassa com a ficha técnica de cada

tipo de biomassa e uma avaliação da logística e dos custos.

Geração por fonte da biomassa na área delimitada das culturas: Arroz,

Milho, Soja, Trigo, Café, Algodão, Amendoim, Feijão, Capim Elefante e

da Palha e do Bagaço da Cana-de-açúcar

Avaliação das regiões com maior potencial de biomassa agrícola e

agroindustrial em Minas Gerais e dos maiores players produtores com

a maior quantidade de biomassa para o desenvolvimento dos projetos

de bio-carvão.

Mapeamento das oportunidades de originação da biomassa.

Contextualização do mercado de resíduos em Minas Gerais.

Identificação de oferta e demanda de biomassa agrícola e

agroindustrial. Identificação dos principais produtores e a

disponibilidade de biomassa Levantamento de preços de mercado .

Análise de riscos de mercado

Retratamos os objetivos dos relatórios analíticos para conceber

soluções técnicas para uma melhor alternativa para o aproveitamento

da biomassa florestal e da madeira e agroindustrial e agricultura.

Realizamos uma avaliação econômica sobre o aproveitamento residual

da biomassa.



A Brasil Biomassa Engenharia Tecnologia trabalha com uma linha

especial de equipamentos (nacionais e 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 biocarvão e para a torrefação da

biomassa energética.

O primeiro sistema industrial que trabalhamos envolve o picador

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

biomassa) para uma preparação para o processo industrial.

Sistema de Picagem Industrial. A nossa tecnologia de picagem

industrial pressupõe o processamento e tem por função a

produção de uma matéria-prima padronizada. Este processo pode

efetuar-se no local de exploração florestal ou no local

transformação industrial. (madeira e resíduos agrícolas e

agroindustriais). Os picadores industriais que possuem lâminas ou

facas, geralmente acopladas em um disco ou em um tambor, que

cortam a biomassa com alta velocidade de rotação, produzindo de

forma e tamanho uniformes e superfície lisa.

Em nossa linha de equipamentos, o picador industrial foi

desenvolvido para a preparação das microplaquetas de alta

qualidade. O resultado deste desenvolvimento é um sistema de

picagem industrial que contem uma tecnologia provada sendo

fundamental para as plantas de biocarvão.

A Brasil Biomassa Consultoria em projetos industriais sustentáveis,

Engenharia e Tecnologia industrial está desenvolvendo um novo projeto

carbono zero para o setor siderúrgico de produção do biocarvão

energético como substituto do coque utilizado para a produção de ferro

e aço.

De acordo com a IEA (2017), as emissões relacionadas à energia da

indústria siderúrgica atualmente somam cerca de 2,3 Gt CO2,

representando 7% do total das emissões globais do sistema

energético. Ao mesmo tempo, a produção global de aço deve crescer

30% até 2050 e buscar intensamente medidas para minimizar sua

pegada de carbono. Vamos apresentar a nossa linha de

equipamentos para descabonização do setor siderúrgico.

BIOCARVÃO PICAGEM INDUSTRIAL



Sistema de Geração de Energia Térmica. A nossa tecnologia de

geração de energia térmica é pelo sistema da fornalha de alta

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

formado por tubos que são aletados entre si, não permitindo assim a

passagem de gases para o lado externo da fornalha, proporcionando

maior vida útil ao isolamento térmico. Equipada com sistema de

admissão de gases quentes que aproveitam o calor residual dos gases

de combustão e vapor de agua na descarga do secador.

A alimentação para queima é composto por 01 moega com dois

distribuidores helicoidais acionados por um moto-redutor e

alimentação controlada por um inversor de frequência. A alimentação

da moega pode ser feita através de um correia transportadora, sistema

pneumático e contra flange para limpeza e inspeção.

BIOCARVÃO SECAGEM INDUSTRIAL

Sistema de Secagem Industrial. A nossa 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.

O rendimento mencionado a seguir, para esta especificação, é limitado

a condição de alimentação contínua e homogênea do tipo de

biomassa. Sistema completo para secagem industrial de todos os tipos

de biomassa florestal, madeira, agricultura, agroindustrial e

sucroenergético. Desenvolvida especialmente para os projetos de

biocarvão para a secagem dos resíduos.



Sistema Briquetagem Industrial. A nossa tecnologia de briquetagem

para aproveitamento da biomassa (todos os tipos de resíduos florestais,

madeira, agricultura, agroindustrial e sucroenergético) para a produção

de briquete para uso industrial ou para produção de biocarvão

energético. A extrusão em altas pressões e temperaturas, por máquina

rotativa, oferece um produto homogêneo, sem aglomerantes, a

temperaturas de 150° a 200°C. A alta temperatura é obtida pelo atrito

dentro das câmaras de compressão antes da extrusão, liquefazendo a

lignina do material. Ao sofrer esfriamento, a lignina se transforma em

aglomerante natural e cria a camada externa contra a umidade do ar.

Posteriormente, o material é submetido a altas pressões, tornando-se

mais compacto. No final do processo, o material é naturalmente

resfriado, solidificando-se e resultando em um briquete de bio carvão

com elevada resistência mecânica.

Sistema Moagem Industrial. A nossa alta 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. A moagem consiste, essencialmente, na

diminuição do tamanho da fibra e a homogeneização na uniformização

da matéria-prima. Nesta fase a qual a matéria-prima será triturada e

reduzida a partículas de menor dimensão. Para o efeito, utilizaremos

de moinhos 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). Desenvolvida para os

projetos de biocarvão para a moagem dos resíduos.

BIOCARVÃO MOAGEM   BRIQUETE



Sistema Industrial de Resfriamento. Após peletização, a temperatura

dos pellets é normalmente cerca de 60 a 80 graus Celsius, e o teor de

umidade é de cerca de 8 à 9%. Em seguida, 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. Esta corrente

é gerada por ventiladores mecânicos que funcionam acionados por

energia. Durante o resfriamento, os pellets tornam-se rígidos e perdem

umidade. 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.

BIOCARVÃO PELETIZAÇÃO RESFRIAMENTO

Sistema Industrial de Peletização. A nossa tecnologia de peletização para

aproveitamento da biomassa (todos os tipos de resíduos florestais, madeira,

agricultura, agroindustrial e sucroenergético) para a produção de agro bio

pellets. O material é prensado, com diâmetro de 6 ou 8 mm e comprimento

entre 20 e 40 mm. No processo de prensagem é necessário um aquecimento

até temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco). Uma vez na

peletizadora o material triturado é moído e acondicionado mediante o uso de

vapor, que contribui para a umidificação superficial. Assim, a adição de vapor

contribui para que o aglutinante natural atue com maior facilidade sobre as

fibras que compõem os pellets. 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. .



A Brasil Biomassa Engenharia e Tecnologia trabalha com uma avançada tecnologia industrial de produção de pellets utilizando todos os tipos de

biomassa (resíduos com baixo aproveitamento energético e passivo ambiental) – florestal (processo de colheita e extração florestal) – madeira

(processamento industrial da madeira) – agroindustrial (resíduos do processo agroindustrial – colheita e produção e da agricultura) – sucroenergética

(bagaço, palha da cana-de-açúcar e da cana energia).

Nossa linha de equipamentos envolve desde o sistema de preparação da matéria-prima (picagem industrial) ao sistema de moagem industrial (sistema

de refinação com transportadores, tremonha, silo de armazenamento e moinho de martelos) ao moderno sistema de geração de energia térmica e

secagem industrial (fornalha e secador rotativo) com os periféricos (transportadores, elevadores, válvulas, filtros, exaustores e silo) preparando ao

processo de peletização e resfriamento com uma linha internacional de equipamentos para segurança e garantia da qualidade do produto (peneira,

condicionador, peletizadora, resfriador vertical, filtro de manga, transporte e silo) sistema completo integralizado e automatizado com qualidade e

credenciamento internacional.

Este sistema industrial pode ficar agregado (utilizando biomassa enfardada agrícola) a planta de produção de biocarvão (sistema de pirólise) ou ao

sistema de torrefação da biomassa. Nossa engenharia fez uma adaptação na linha industrial para a produção de pellets de 12 MM para ser utilizado

como uma fonte de energia na indústria siderúrgica como substituto do carvão e do gás. Todo o sistema industrial utilizada uma biomassa de carbono

negativo para que o resultado final do produto seja descarbonizado ou zero carbono na planta industrial como na planta que implantamos de biopellets

da palha da cana-de-açúcar em São Paulo (144.000 mt/ano).

TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS SISTEMA PELETIZAÇÃO BIOMASSA CANA-DE-AÇÚCAR



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) e agricultura e beneficiamento agroindustrial (avaliação dos locais com maior

potencial de matéria-prima) e sucroenergético (uso da palha enfardada ou o bagaço da cana-de-açúcar).

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.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL MÓVEL PELLETS ZERO EMISSÕES DE CARBONO



A Brasil Biomassa trabalha com uma avançada tecnologia industrial de produção de briquete carbonizado utilizando a biomassa agrícola, agroindustrial

e sucroenergético como substituto do coque industrial. Nosso briquete carbonizado pode substituir o coque em fornos de alta temperatura na produção

de ferro e aço. Nosso briquete carbonizado de biomassa agrícola tem uma linha de equipamentos como a prensa de rolo de briquetagem com um

sistema de tratamento térmico.

Nosso processo de produção de briquete carbonizado de biomassa agrícola tem duas etapas sendo a primeira para carbonizar a biomassa (processo de

alta temperatura na secagem da matéria-prima) e a segunda da briquetagem da biomassa carbonizada (pulverizada em sistema de refinação para

redução do tamanho de partícula para 1mm) que passa pelo sistema de briquetagem (adequação da linha de equipamentos) em briquete de tamanho

delimitado para uso em fornos de produção de aço.

A carbonização do briquete é realizada sob alta temperatura para produzir gases combustíveis, hidrocarbonetos e outros líquidos, alcatrões por meio da

interação de muitas propriedades químicas e físicas dos briquetes durante a carbonização. Nosso processo de carbonização em alta temperatura não

afeta as propriedades das matérias-primas e o produto é altamente energético com umidade de 2,0% com baixa emissões de carbono. Nosso processo

pode produzir a biomassa carbonizada na forma de briquete de alta qualidade para atender aos padrões de qualidade exigidos para o processo de

produção de aço. Este é um método de produção de alta qualidade e baixa poluição. Os poluentes emitidos na produção representam apenas 20% dos

poluentes emitidos pela coqueificação tradicional com uma redução de emissões de CO2.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE BRIQUETE  CARBONIZADO BIO CARVÃO



A Brasil Biomassa trabalha com uma avançada tecnologia industrial de torrefação da biomassa para fins energético. O processo que estamos

trabalhando envolve uma tecnologia de leito fluidizada operando diferentes regimes de temperatura. Nossa tecnologia é eficiente em termos de

eficiência energética. Secagem em dois estágios com recuperação de energia, sistema de torrefação com sistema de combustão com aquecimento

indireto e pré-tratamento, Leito Fluidizado com um Reator estático e compacto (emissão zero de carbono) e no processo temos uma rápida e edonomica

transferência de calor com um produto de qualidade uniforme.

Podemos produzir uma biomassa (palha) torrificada ou pelotas com grande qualidade energética superior ao biocarvão. Nosso foco de torrefação com

alta eficiência energética utilizando todos os tipos de biomassa (florestal, madeira, agrícola, agroindustrial e sucroenergético) e material (mesmo sendo

produtos com fenol como em painéis e compensados) orgânico (lodo e resíduos urbanos e industriais) gerando um produto com elevada qualidade (baixa

umidade e alto poder calorífico). Esta tecnologia está em pleno funcionamento na Europa com mais de sete plantas, inclusive uma unidade de 150.000

ton./ano em funcionamento em Portugal.

Qualidade do produto final torrificado:

NCV alto de 20 a 22 GJ / t Maior densidade volumétrica até 750 kg / m3 Sem Biodegradação Alta resistência à água

Baixo nível de emissão (carbono zero) Combustão limpa Umidade final reduzida para 2%.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL TORREFAÇÃO SISTEMA TORREFAÇÃO  BIOMASSA ENERGÉTICA



MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS

• cavaco, serragem e maravalha de qualquer

tipo de madeira.

• palha da agricultura como o milho, soja, trigo,

café e feijão.

• resíduos de amendoim, coco verde, algodão e

cacau.

• resíduos da cana-de-açúcar como bagaço e

palha

• resíduos industriais, municipais e rsu.

GÁS E BIO-ÓLEO DO PROCESSO INDUSTRIAL PODEM SER

USADOS PARA: Fonte de Aquecimento Industrial. Geração de

Vapor. Resfriamento. Dessalinização.

SISTEMAS AUXILIARES. Sistema de recuperação de óleo.

Produção de vapor para a fábrica. Recuperação de calor de gás de

combustão. Sistema de aprimoramento de Biocarvão.

Enriquecimento de CO2 com efeito de estufa

ESPECIFICAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA. Tamanho máximo <80 mm

• Espessura máxima <10 mm • Densidade> 180 kg / m3

• Teor de umidade ideal 20% • Teor máximo de umidade 40% •

Temperatura de processamento 500 - 700 C • Tempo de

residência 5 - 10 min

SAÍDA • 3000 tonelada de biocarvão • 15000 MWh de energia

limpa • 9.000 tonelada de remoções de CO2

Trabalhamos com uma inovadora tecnologia industrial internacional

em pleno funcionamento para a produção de biocarvão com resíduos

florestais e da madeira, agricultura e agroindustrial e da cana-de-

açúcar.

Essa unidade específica carboniza até 5000 kg de resíduos madeira

por hora, transformando-o em 4.440 kg de biocarvão.

Com um separador de óleo eletrostático, o sistema pode produzir

1.500 litros de óleo de pirólise de alta qualidade.

A instalação pode produzir 35.000 toneladas de biocarvão e 30.000

toneladas de óleo por ano.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL PIRÓLISE BIOCARVÃO 



MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL MADEIRA

BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. Com

posição de destaque com uma economia

de baixo carbono, o setor florestal por sua

alta produtividade, tecnologia incorporada,

melhores práticas de manejo florestal,

responsabilidade social e modernas

instalações produtivas.

Com uma área total de árvores cultivadas

somando 10 milhões de hectares, atua,

comumente, em áreas anteriormente

degradadas pela ação humana.

As áreas com cobertura de eucalipto

corresponderam a 76,3% das florestas

plantadas para fins comerciais no País.

Enquanto 42,6% das áreas de eucalipto

concentraram-se na Região Sudeste, na

Região Sul observou- se predominância de

florestas de pinus, correspondentes a

51,6% do total da Grande Região.

O Estado de Mato Grosso do Sul, destaque

no ano anterior, permanece como o maior

produtor nacional de madeira em tora para

papel e celulose, porém com queda de

16,6% na quantidade que, em 2019, foi de

14,6 milhões de metros cúbicos.

Com uma quantidade estimada de 12,6 milhões de metros cúbicos, o que corresponde a 24,6% do

total nacional, o Estado do Paraná destacou-se relativamente à lenha com origem em florestas

plantadas, superando o Rio Grande do Sul, que apresentou um volume 6,9% menor que o do ano

anterior.

Juntos, eucalipto e pinus foram responsáveis pela cobertura de 96,1% das áreas cultivadas com

florestas plantadas para fins comerciais. As áreas de eucalipto somaram 7,6 milhões de hectares.

Assim como na maioria das atividades produtivas, o setor florestal apresenta perdas no processo

produtivo, desde o corte da árvore até seu processamento em indústrias primárias e secundárias.

Grandes quantidades de sobras de menor valor comercial são produzidas, chamadas

tradicionalmente de resíduo. Os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná,

Rio Grande do Sul e Santa Catarina continuam sendo os maiores detentores de florestas plantadas

no País.

Os plantios de pinus concentram-se na região Sul, com 87% do total, sendo o Paraná o principal

produtor. Entre a produção de outras espécies, Mato Grosso se destaca com plantação de teca, Rio

Grande do Sul e Roraima com acácia e Mato Grosso do Sul, seringueira.



MATÉRIA-PRIMA   FLORESTAL MADEIRA   

Em relação às características físico-químicas

da madeira de eucalipto, apresentam uma

elevada variabilidade da densidade básica da

madeira, podendo variar 380 kg/m³a 750

kg/m³, sendo uma densidade básica média

em torno de 500 kg/m³. O poder calorífico

superior situa-se em torno de 19,0 MJ/kg.

E o pinus apresentam como características

poder calorífico superior 19,3 MJ/kg, sendo a

densidade básica média da madeira de 480

kg/m³ para árvores com idades variando

entre 16 e 18 anos, podendo variar 550

kg/m³a 650 kg/m³.

O atual nível de produtividade está situado

entre 35 m³/ha.ano e 55 m³/ha.ano, em

função do tipo de solo e do manejo florestal

utilizado.

Os resíduos florestais podem ser classificados

em resíduos do manejo florestal e tratos

silviculturais (referentes a desbastes e

desramas), resíduos da colheita florestal

(galhos, topos, folhas, tocos, casca e outros

resíduos) e resíduos do beneficiamento da

madeira (gerados na indústria de base

florestal, como cascas, resíduos de serrarias e

indústrias de chapas de madeira, licor-negro).

Resíduos Colheita Florestal Extrativismo. A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais do

mundo e é a maior reserva contínua de floresta tropical úmida existente, na América do Sul, ocupando uma

área de 6 milhões de km². O conhecimento da quantidade e da qualidade dos resíduos florestais permite

avaliar o seu potencial de aproveitamento. Para exemplificar o quanto é elevado o desperdício de madeira,

um estudo realizado pelo SFB e IMAZON (2010), registraram que foi processado 14,2 milhões de metros

cúbicos de madeira em tora, na produção de 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira processada.

Resíduo de Colheita Florestal Silvicultura. Os resíduos lenhosos representam madeira que foi produzida pela

floresta, mas não foi retirada para ser consumida. Esta disponibilidade adicional de madeira a partir dos

resíduos lenhosos pode ser substancial, sendo que a quantidade pode variar de 10% a 20% da madeira

comercial colhida a partir de florestas plantadas e de 60% a 70% de florestas naturais. Para este estudo,

utilizou-se o valor médio de 15% para cálculo de resíduos gerados no campo de florestas plantadas e 65%

para florestas naturais.

Potencial de Biomassa Residual Florestal da Colheita e Extração. Considerou-se a soma dos dados de

produção em tora de madeira, relativa às atividades de silvicultura e extrativismo vegetal. Temos um

total de resíduos gerados no processo florestal de 34.795.898,44 metros cúbicos.

Potencial de Biomassa Residual do Processamento Mecânico da Madeira. Foram utilizados os dados do

IBGE relativos à produção da extração vegetal e silvicultura. Considerou-se a soma dos dados de

produção em tora de madeira, relativos às atividades de silvicultura e extrativismo vegetal, com exceção

de dados relativos à lenha e indústria de papel e celulose, as quais não passam pelo mesmo processo.

A geração de resíduo de madeira processada mecanicamente para o Brasil foi equivalente a

50.778.566,33 m³, valor correspondente a 45% de perda no processamento das toras. Temos o total de

geração de resíduo da cadeia florestal somando as etapas de colheita e processamento mecânico da

madeira. A geração de resíduo da cadeia florestal para o Brasil foi equivalente a 85.574.464,76 m³.



MATÉRIA-PRIMA   AGRICULTURA

O Brasil é um país que reúne inúmeras

vantagens comparativas que o tornam

capaz de atuar como líder no mercado

mundial de produtos agrícolas,

agroindustriais e silviculturas, em particular

aqueles dedicados a energia.

Destacam-se as áreas disponíveis para a

agricultura com impactos ambientais

circunscritos ao socialmente aceitos, a

possibilidade de múltiplos cultivos ao longo

de um único ano, a intensa radiação solar

recebida, além da diversidade de clima,

exuberância de biodiversidade e a

existência de desenvolvimento científico e

tecnológico agrícola específico da zona

tropical, associado à uma agroindústria

sólida e produtiva.

A escolha dos cultivos para o

aproveitamento energético dos resíduos,

resultantes da colheita e beneficiamento

do produto tem como base o volume da

safra, a concentração e o tipo do resíduo

produzido. Algumas culturas, mesmo tendo

uma produção elevada, não geram

resíduos suficientes que viabilizem

economicamente o aproveitamento

energético.

Atualmente no Brasil, as culturas mais favoráveis ao fornecimento de biomassa para utilização em

plantas de biocarvão são a cana-de-açúcar, o milho, o arroz, a soja, o amendoim, o algodão, o feijão e o

trigo. Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes da colheita e do processamento de culturas e sua

exploração deve ser feita de modo racional, já que defendem o solo da erosão e repõem os nutrientes

extraídos pelo vegetal. Estes resíduos são basicamente constituídos de palha (folha e talos) e tem um

poder calorífico médio de 3750 kcal/kg de matéria seca. Vários são os resíduos produzidos pela

agricultura brasileira, entre eles, cascas, palhas, colmos, ramas, raízes, caroços, sabugos, etc.,

procedentes da colheita ou posterior beneficiamento de cereais, frutas, legumes e sementes oleaginosas.

O plantio dessas culturas já fornece resíduos que podem ser utilizados (palha do milho e da soja) para fins

energéticos, ou seja, já possuem uma cadeia de logística construída para essa fonte de biocarvão. No

âmbito dos resíduos do setor agroindustrial com os dados da produção e com as estimativas dos

montantes de resíduos gerados e do potencial energético destes resíduos. No estudo da ABIB Brasil o

Brasil tem uma estimativa dos resíduos gerados pelo setor agroindustrial de 547.306.628 ton./ano.

Os resultados apresentados poderão servir de base para uma melhor avaliação dos impactos ambientais

do setor e para a análise de possibilidades econômicas de utilização dos resíduos para plantas de

biocarvão, subsidiando a elaboração de planos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos

gerados.



MATÉRIA-PRIMA   AGROINDUSTRIAL  

AGROBIOMASSA DO ARROZ. A cultura do

arroz, embora praticada em grande parte

do país, sendo cerca de 11,8 milhões de

toneladas colhidas. Gera uma quantidade

fabulosa de resíduos, sendo a maior parte

gerada na lavoura no período de colheita e

na usina de beneficiamento.

A etapa de colheita do arroz gera uma

grande quantidade de resíduos que

permanecem no campo, chamados de

palha. Os resíduos gerados são as hastes e

folhas da planta e a casca. As hastes e

folhas são deixadas no campo após a

colheita.

Essa quantidade de resíduos produzida é

de aproximadamente 0,38 tonelada por

tonelada de arroz colhido, com umidade de

15%. O poder calorífico inferior da palha de

arroz é de 3821 kcal/kg (MME:EPE, 2015).

No processamento industrial do arroz, onde

ocorre a retirada de sua casca, este resíduo

corresponde a aproximadamente 22% do

peso total do arroz com casca (CEPEL).

AGROBIOMASSA DO MILHO. Na consolidação das três safras, o cenário atual aponta para uma

produção de 93,4 milhões de toneladas de milho. A geração de resíduos agroindustriais derivados

da cultura do milho pode ser dividida em sabugo e colmo (caule), folhas e palha, esta última sendo

a cobertura da espiga. São totalmente descartados na lavoura e isso ocorre em toda a produção a

granel de milho no Brasil.

A geração de resíduos na cultura do milho é de aproximadamente 2,3 t/t de milho colhido, com

15% de umidade. Em termos de poder calorífico inferior dos resíduos na forma de sabugo, colmo,

folha e palha do milho, apresenta o valor de 4227 kcal/kg. Espera-se uma produção total de milho

de 65 milhões de toneladas de grãos e estima-se um potencial de geração de resíduos 72 milhões

toneladas de palha, bem como entre 32 milhões de toneladas de sabugos. O potencial de uso dos

resíduos, uma área plantada de 1.000 ha, com produtividade de grãos de 4.214 kg/ha.

AGROBIOMASSA DA SOJA. A área plantada de soja, no período 2020/21, apresentou crescimento

de 4,2% em comparação à safra anterior, atingindo 38,5 milhões de hectares. Com isso, mais uma

vez foi atingida produção recorde de 135,9 milhões de toneladas. Os resíduos provenientes da

cultura da soja são derivados do processo de colheita, ou seja, os grãos são colhidos e as folhas,

caule, talos e cascas são retirados e descartados na lavoura, semelhante à colheita do milho.

Os resíduos agrícolas da soja que permanecem no campo, tratados como palha, apresentam uma

produção de 2,5 toneladas de biomassa (15% de umidade) por tonelada de soja colhida. Em termos

de poder calorífico inferior da palha de soja, os mesmos estudos indicam um valor de 3487

kcal/kg. Em termos do poder calorífico inferior da palha de soja, o valor de 14,6MJ/kgBbs.

Os resíduos da soja tem um baixo aproveitamento energético sendo uma rica fonte de biomassa

para o desenvolvimento de plantas de biocarvão.



MATÉRIA-PRIMA   AGROINDUSTRIAL  

AGROBIOMASSA DO TRIGO. A

Conab revisou os números

referentes à produção da safra

2021/22, que passou de 6.942,1

mil toneladas para 8.420,2 mil

toneladas. O resíduo

predominante é a palhada gerada

na colheita dos grãos. Em geral,

para cada tonelada de grãos

colhidos obtém-se cerca de 1,1 a

1,5 toneladas de palhada. O PCI

da palhada é, em média, de

4.000 kcal/kg.

AGROBIOMASSA DO CACAU. O

Brasil é o sétimo produtor

mundial de cacau, com 265 mil

toneladas. A Bahia é o único

estado produtor do Nordeste,

ocupando a área de 403 mil ha,

com 111,4 mil toneladas. A

casca do fruto do cacaueiro

representa 80% da composição

obtida pela quebra e separação

das sementes. O Poder Calorífico

Inferior (PCI) da casca do cacau é

de 3.900 kcal/ kg. O teor de

umidade médio é de 24%.

AGROBIOMASSA DO FEIJÃO. O Brasil é o maior produtor mundial de feijão com

uma produção de 3.009,6 mil toneladas. Os resíduos do processamento do

feijão são palha e da vagem, totalizando um fator residual de 53%. Estima-se

que a quantidade de resíduos gerados seja de 1.674 mil ton. A palhada e os

talos, um PCI de 4.080 kcal/kg, enquanto as vagens têm 3.800 kcal/kg.

AGROBIOMASSA BABAÇU. Uma palmeira de babaçu de múltiplos usos cujos

frutos possuem grande importância econômica. Existe uma grande quantidade

de resíduos desde a casca que podem ser utilizados para produção biocarvão.

AGROBIOMASSA DO ALGODÃO. O Brasil é o quinto maior produtor de

algodão pluma do mundo com uma safra, cerca de 7,07 milhão de

toneladas. O principal resíduo gerado na colheita do algodão são as

hastes, caules e folhas do algodão. A pluma do algodão nasce em torno do

caroço (semente), que fica na parte superior das hastes e caules da planta.

Na fase de beneficiamento industrial do algodão são gerados dois

principais tipos de resíduos, as sementes do algodão e as fibras que não

passam pelo teste de qualidade da indústria têxtil. A produtividade de

resíduos secos está em torno de 0,45 toneladas de resíduos por hectare.

Os resíduos da biomassa incluem caules e folhas secos gerados no campo.

Deste modo, a quantidade de resíduos de algodão é elevada.

AGROBIOMASSA DO CAFÉ. Brasil

é o maior produtor mundial de

café. Durante o cultivo do café

temos 4 milhões de toneladas de

cascas com baixo aproveitamento

energético. O processamento de

duas toneladas de café produz

uma ton. de grão de café

comercial e uma ton. de resíduos

(casca e pergaminho). Na

carbonização de resíduos, casca

tem PCS de 3.933 (Kcal/g) e

poder calorífico útil de 3.040

(Kcal/g).

Estima-se que a quantidade de

cascas produzidas seja de 1

tonelada de cascas por tonelada

de café beneficiado, enquanto a

produtividade de pergaminhos

(endocarpo) é de 0,25 kg por

tonelada de café beneficiado.

O pergaminho do café tem um

PCI do pellets é de 4.018 kcal/

kg. E as cascas são destinadas

tanto para fins combustíveis

apresentando uma composição

físico química de PCS de 4.403

kcal/kg.



MATÉRIA-PRIMA   AGROINDUSTRIAL  

AGROBIOMASSA DO AMENDOIM.

Para a safra total do amendoim

na safra 2020/21, estima-se

uma produção total de 596,7 mil

toneladas. A casca do amendoim

(ou vagens) representa cerca de

30% do peso do amendoim

colhido. Assim, a estimativa é

que a quantidade de cascas de

amendoim geradas anualmente

é de 178.437 toneladas.

A palhada deve ser mantida no

campo, pois, à semelhança da

maioria das leguminosas, esta

planta obtém parte das suas

necessidades em nitrogênio via

fixação biológica.

As cascas de amendoim são

queimadas em indústrias para a

geração de energia,

apresentando PCI (poder

calorífico inferior: poder calorífico

superior subtraído o calor de

vaporização da água) de 4.190

kcal/kg.

AGROBIOMASSA DO AÇAI. O açaí amazônico é coletado de uma palmeira

nativa da região amazônica com um produção de 1,6 milhões de toneladas.

Para caroços com diferentes umidades, foram obtidos valores de poder

calorimétrico superior na faixa de 13,3 a 22,4 MJ/kg e poder calorimétrico

inferior entre 11,8 e 21,1 MJ/kg.

AGROBIOMASSA DO DENDÊ. O dendê, é o fruto do dendezeiro, uma palmeira

que pode chegar a até 15 metros de altura. Quanto aos resíduos gerados

temos, 1,5% da torta de palmiste, 3,5% engaços, 22% fibras e 12% de cascas.

Estima-se que para cada 1 tonelada de óleo de palma produzido gera-se 1,1

toneladas de CSF.

AGROBIOMASSA DA CEVADA. Denomina-se bagaço de cevada o resíduo sólido

resultante da fase inicial do processo de fabricação de cervejas, retirado do

mosto por meio de filtro prensa. Estima-se uma disponibilidade no Brasil que

ultrapassa a 3.000.000 de toneladas/ano. Os resíduos da cevada como o

bagaço e a palha que podem utilizadas na produção de pellets poder calorífico

superior de 3.881 kcal/ kg.

AGROBIOMASSA COCO VERDE. O Brasil é o quinto maior produtor mundial de

coco, com a participação de 4,5% da produção total. No Brasil, com uma área

plantada de 290.515 hectares cerca de 2,29 bilhões de cascas, 469,76

milhões de folhas que caem da planta e 469,76 milhões de cachos com ramos

florais, o que corresponde 3,84 milhões de ton. de resíduos, sendo 1,53

milhões casca e 1,69 milhões de folhas. Os resíduos têm poder calorífico

inferior (PCI) aproximado de 4.275 kcal/kg.

AGROBIOMASSA DA CASTANHA

A castanha-do-pará também

desponta como fonte de energia

renovável. Os principais resíduos

provenientes do cultivo e do

processamento da castanha-do-

pará são o ouriço (o fruto do

castanheiro) e as cascas. Para

cada tonelada de castanha limpa

geram-se 1,4 toneladas de

resíduos (casca e ouriço) .

Estima-se que o total de cascas e

ouriços gerados são de 156.500

toneladas por ano. Em geral,

apenas as amêndoas são

aproveitadas por serem

comestíveis, formando todo o

resto do fruto, cerca de 90%, dos

resíduos. O poder calorifico

superior com umidade na faixa

de 20% no valor de 19769KJ/Kg

que convertido em energia

térmica e posteriormente em

elétrica obtivemos valor

aproximado de 1264.030 kWh

de energia elétrica.



MATÉRIA-PRIMA   SUCROENERGÉTICO  

BIOMASSA DA CANA-DE-AÇÚCAR. A cana-

de-açúcar é considerada uma das grandes

alternativas para o setor de

biocombustíveis devido ao grande

potencial na produção de etanol e seus

respectivos subprodutos.

No geral, são estimados cerca de 8.422,8

mil hectares colhidos neste ciclo, indicando

diminuição percentual de 2,2% ou 193,3

mil hectares em relação ao verificado em

2020/21.

Na Região Sudeste, principal região

produtora de cana-de-açúcar do país, a

variação de área em produção tende a ser

expressiva, com estimativa de decréscimo

de 3% em comparação a 2020/21,

podendo ficar em 5.214 mil hectares,

distribuídos entre os quatro estados da

região, mas com grande concentração da

produção em São Paulo. A região Centro-

Sul do Brasil concluiu a safra 2020/2021

com 605,46 milhões de toneladas de cana-

de-açúcar processadas, crescimento de

2,56% sobre as 590,36 milhões de

toneladas registradas na temporada

2019/2020.

Pelo conceito de bagaço entende-se apenas o caule macerado, não incluindo a palhada e os ponteiros,

que representam 55% da energia acumulada no canavial. Este potencial fabuloso é pouco aproveitado,

sendo, na maioria dos casos, queimado no campo. As pontas e folhas da cana-de-açúcar que costumam

ser deixadas no campo podem representar até 30% da biomassa total (FAO, 2006), considerando o

volume total de biomassa produzida por unidade de área plantada. O valor médio da produção de

matéria seca que estima os resíduos secos potenciais da cana-de-açúcar, denominados palha, é de 140

kg por tonelada de cana colhida, com 50% de umidade, considerando as diversas variedades de cana-de-

açúcar plantadas. A palha de cana-de-açúcar é um material lignocelulósico, que armazena energia vinda

do sol. Como todas as plantas, ela converte CO2 em matéria orgânica com a ajuda da luz e água, e ainda

absorve um pouco como energia. Essa energia guardada pode ser usada ou convertida, seja para

alimentação ou para liberação de calor.

Os processos convencionais de colheita manual, com queima prévia ou mecânica, visam exclusivamente

ao aproveitamento do colmo da cana. Em ambos os casos, o aproveitamento da palha não faz parte do

processo de colheita.

A palha de cana-de-açúcar representa 15% do peso dos colmos da cana madura, ou 12% quando seca.

Em termos energéticos a palha representa 1/3 da energia potencial da cana-de-açúcar que, atualmente,

é subaproveitada. A palha da cana-de-açúcar, sendo toda a parte aérea da planta menos os colmos

industrializáveis, é constituída basicamente de celulose, hemicelulose e lignina, na proporção

aproximada de 40, 30 e 25%.

Os processos convencionais de colheita manual, com queima prévia ou mecânica, visam exclusivamente

ao aproveitamento do colmo da cana. Em ambos os casos, o aproveitamento da palha não faz parte do

processo de colheita.



O processo BF / BOF produz gases de subproduto combustível (gás de

forno de coque, explosão gás de forno e gás de conversor), que pode ser

usado como suplemento combustível dentro da usina siderúrgica ou

transformado em produtos químicos vendáveis, como metanol.

Entretanto, a intensidade média de emissões do processo BF / BOF é

2,8 toneladas métricas de CO2 por tonelada métrica de aço.

Considerando essa intensidade de carbono, uma redução significativa

da pegada de CO2 da produção de aço é necessária para atender aos

objetivos climáticos mundiais. Os combustíveis fósseis como o carvão e

o coque contribuem para o aumento de CO2 na atmosfera.

Diante das emissões de gases de efeito estufa, as indústrias produtoras

de aço e cimento estão buscando uma nova maneira de gerenciar seu

impacto ambiental e reduzir a pegada de carbono da produção. Neste

sentido temos plena viabilidade no desenvolvimento do biocarvão para

substituir o carvão fóssil e o coque no setor industrial.

Aproveitamento da Biomassa Florestal, Agrícola e Sucroenergética.

Trabalhamos com uma inovadora tecnologia de produção do

biocarvão com o uso de biomassa agrícola, agroindustrial e

sucroenergética (palha enfardada) de madeira (florestal e

industrial).

A biomassa é seca (sistema de energia térmica) e refinada (monho

martelo granulometria) antes do processo de pirólise. A secagem

é uma das técnicas mais comuns de tratamento da biomassa,

sendo utilizada como etapa anterior à maioria dos processos

térmicos envolvendo biomassa agrícola.

Processo de Produção de Aço. A produção primária usando um alto-forno /

forno de oxigênio básico é usado para 71% de toda a produção de aço. Hoje,

cerca de 95% do aço à base de minério é produzido em altos-fornos, que

usam carvão e coque tanto como agente redutor quanto como fonte de

energia térmica. No alto-forno, o óxido de ferro é reduzido a ferro metálico

por recursos de carbono fóssil (coque, carvão). As condições de redução no

forno são criadas por agentes redutores carregados no topo (coque) e

injetados (carvão pulverizado). No processo BF / BOF o minério de ferro e

coque (carvão purificado) são colocados no alto-forno, onde uma reação

química remove (reduz) o oxigênio do minério de ferro e o carbono

remanescente é transferido para o para o forno de oxigênio básico O carvão

passa pelo processo de combustão para gerar o calor do processo.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BIOCARVÃO 



A moagem é um processo de redução dos tamanhos das partículas de um

material e geralmente é entendido que a moagem ou trituração é o

processo que reduz o tamanho médio das partículas do material a menos

de 80 mm. A redução do tamanho das partículas de biomassa é utilizada

em processos que necessitem de um material com uma alta razão de

área por volume, como na combustão ou na produção de combustíveis de

alta densidade, porém, possui também outras vantagens como: facilidade

de separar o material por tamanho, aumento da densidade aparente,

facilidade de manuseio, custos de transporte reduzido, homogeneização

das características físicas do material e aumento da eficiência de

conversão energética.

O processo de pirólise aquece a biomassa a aproximadamente 600 ° C.

As saídas do processo de pirólise incluem o biocarvão energético, óleo de

pirólise, gás de pirólise e calor. O gás de pirólise é reutilizado no processo

de queima do processo de pirólise.

Nenhum combustível fóssil é usado no aquecimento do processo

de pirólise. A alta temperatura de queima do gás de pirólise resulta

em carbonização muito precisa e baixa emissão. O calor é utilizado

no processo de secagem e o excesso de calor é utilizado no

aquecimento urbano. A produção de biocarvão produz óleo de

pirólise e calor distrital.

A maioria dos impactos potenciais do biocarvão no aquecimento

global são causados pelas emissões atmosféricas do processo de

pirólise. No entanto, as emissões do processo de pirólise são

biogênicas. Mas em compensação com a biomassa (zero

carbono) e o produto final (biocarvão, bio-óleo e os gases quentes)

temos uma redução nas emissões de carbono.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BIOCARVÃO 

A biomassa in natura possui um elevado teor de umidade (i.e.: água)

compondo parte da massa medida da biomassa e para a maioria das

aplicações energéticas é desejável a redução desse teor de umidade.

Existem diversas técnicas de secagem de biomassa, a provavelmente

mais simples seria a secagem ao ar livre coberta ou com exposição ao

tempo. É uma técnica lenta e o teor de umidade final se mantem em

torno de 15% a 35%. Não é recomendada para biomassas que possuem

alto teor de umidade, pois a biomassa tende a sofrer decomposição

biológica durante o período de residência. Se beneficia do calor da

radiação solar, porém depende das condições meteorológicas para a sua

eficácia da necessidade de grandes espaços abertos e secos onde seja

possível espalhar o material da biomassa para a ser seco e exige

operação de mistura da biomassa para homogeneização.



O processo de pirólise aquece a biomassa a aproximadamente 600 ° C.

A pirólise é um tratamento termoquímico que pode ser aplicado a

qualquer produto orgânico (à base de carbono). Nesse tratamento, o

material é exposto a altas temperaturas e, na ausência de oxigênio, passa

por separação química e física em diferentes moléculas. A decomposição

ocorre graças à limitada estabilidade térmica das ligações químicas dos

materiais, o que permite que sejam desintegrados com o uso do calor.

A pirólise está frequentemente associada ao tratamento térmico. Isso o

torna principalmente um processo endotérmico que garante alto conteúdo

de energia nos produtos recebidos. Durante a pirólise, uma partícula de

material é aquecida da temperatura ambiente até a temperatura definida.

O material permanece dentro da unidade de pirólise e é transportado por

rosca transportadora em velocidade definida, até a finalização do

processo. A temperatura escolhida para a pirólise define a composição e o

rendimento dos produtos (óleo de pirólise, gás de síntese e carvão).

As temperaturas mais elevadas de pirólise fornecem maior

quantidade de gases não condensáveis (gás de síntese, gás

sintético), enquanto as temperaturas mais baixas favorecem a

produção de produtos sólidos de alta qualidade (bio-carvão,

combustíveis torrificados). A temperatura é um fator totalmente

controlável no processo graças ao transportador helicoidal

aquecido eletricamente que permite a configuração precisa das

condições de tratamento. O tempo de residência pode ser

controlado com precisão no processo alterando a velocidade de

rotação do transportador helicoidal que transporta o material ao

longo do reator. Finalmente utilizamos um sistema de refrigeração

contínua. As saídas do processo de pirólise incluem o biocarvão

energético, óleo de pirólise e gás de pirólise. Nenhum combustível

fóssil é usado no aquecimento do processo de pirólise.

Tecnologia Industrial de Pirólise. No processo que desenvolvemos com

o sistema de pirólise ou torrefação para a produção do biocarvão e de

briquete carbonizado e de agropellets (usando equipamentos

adicionais de peletização) para a produção de carvão energético

(biocarvão) para o substituto do coque e do agropellets para geração

de energia térmica. A unidade de pirólise é contínua e utiliza

biomassa residual de baixo valor comercial. A técnica única de pirólise

controlada permite o uso de uma variedade de matérias-primas e uma

carbonização precisamente e controlada. A temperatura e o tempo de

residência podem ser ajustados com precisão para que o biocarvão

resultante seja de qualidade uniforme. O biocarvão é puro e de alta

qualidade. É aprovado para uso na produção de aço e de cimento.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BIOCARVÃO 



Bio-carvão Carbono Zero. A tecnologia que trabalhamos transforma a

biomassa florestal e da madeira e da agrícola, agroindustrial e

sucroenergética em um biocarvão zero carbono para suprir a demanda

do setor siderúrgico e de cimento.

Nosso estudo envolve o uso de uma tecnologia que usa pirólise para

converter o carbono de ciclo curto armazenado na biomassa florestal e

da madeira, agrícola, agroindustrial e sucroenergético como CO2 em

carbono de ciclo longo mineralizado na forma de biocarvão. O processo

retira CO2 da circulação atmosférica e teremos um biocarvão zero

carbono e de energia limpa substituindo os combustíveis fósseis no

processo industrial (carvão e coque).

Nossa tecnologia converte biomassa lenhosa e agrícola e resíduos

orgânicos em valioso biocarvão com tecnologia de pirólise. O

processo retira CO2 da circulação atmosférica e um produto zero

carbono e de energia limpa. Substituindo combustíveis fósseis

como o carvão, gás natural, diesel e o coque e trazendo soluções

essenciais para as indústrias siderúrgicas e de cimento.

No processo de pirólise podemos produzir o gás de síntese para

geração de energia e calor. É um gás combustível e pode ser usado

para a produção de energia em diversos tipos de equipamentos,

desde ciclos a vapor até motores a gás e turbinas. Outro

subproduto do processo é o de produção de óleo de pirólise que é

uma substância líquida obtida no processo de pirólise e posterior

resfriamento. O óleo de pirólise continua sendo uma fonte

interessante de bioquímicos e compostos renováveis que atendem

a um interesse significativo do mercado.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BIOCARVÃO ENERGIA

Tecnologia Modular e Móvel de Produção Bio-carvão. Trabalhamos

também com uma unidade modular de produção de biocarvão. Os

equipamentos podem ser entregues em módulos contêineres que

permitem apresentar uma versão rápida e pronta para uso da planta de

pirólise. A unidade pode operar no modo de torrefação, pirólise ou

pirólise de alta temperatura para produzir biocarvão, produtos líquidos e

gás de síntese a partir de muitos tipos de resíduos de biomassa de

madeira, plantações ou resíduos agrícolas e sucroenergéticos. Esta

tecnologia compacta de produção de biocarvão é fácil instalação e sem

investimentos em obras civis e para processar no local de

disponibilidade de matéria-prima. A decisão sobre a conteinerização é

impulsionada por vários fatores, incluindo localização do projeto, tempo,

licenciamento, cronograma e custos de mão de obra locais.

Este tipo de planta é adequado para aplicações rápidas, muitas vezes

temporárias, projetadas para serem movidas ou reorganizadas após um

período de tempo, ou armazenadas em longo prazo. Por causa de sua

construção portátil e padronizada, os modelos também são

recomendados para áreas de espaço limitado, projetos que restringem a

não interferência na infraestrutura local, investimentos que não exigem

trabalho de construção ou permanecem sob regulamentações de leis

específicas.



O Biocarvão e o bio-óleo transformam o carbono de um potencial

desastre climático em uma solução ambiental e de geração de lucro.

Existem múltiplos usos produtivos e ambientais para a produção de

biocarvão e óleo biochar. A instalação industrial produz mais energia

do que consome. A energia renovável extra (vapor) pode ser usada

como fonte de aquecimento, resfriamento ou uso direto da empresa

produtora.

A conversão térmica da biomassa, que é feita sob o processo de

condições livres de oxigênio, permite remover compostos orgânicos

voláteis e componentes da celulose da matéria-prima e criar um

biocombustível sólido e uniforme com características semelhantes aos

do carvão fóssil.

Esses combustíveis estão ganhando cada vez mais atenção nas

indústrias produtoras de aço e cimento que são intensivas em

carbono e o biocarvão será a solução para a produção de um

combustível sólido zero carbono.

O biocarvão pode oferecer uma alternativa sustentável e livre de

fósseis para indústrias como a metalurgia, siderúrgica de produção

de aço e as cimenteiras, onde usar biomassa bruta como agente

redutor em alto-forno normalmente não seria possível devido ao alto

teor de umidade da biomassa, baixo carbono fixo e alto teor de

matéria volátil e oxigênio.

Nosso projeto visa o desenvolvimento do biocarvão energético com o

uso de biomassa florestal e industrial da madeira ou da palha dos

resíduos agrícolas, beneficiamento agroindustrial e sucroenergético

gerando um combustível limpo e zero carbono para uma redução

das emissões de CO2 no processo de produção de aço.

Biocarvão Energético. O biocarvão que é um combustível neutro em

carbono que pode substituir o carvão fóssil e o coque. É produzido

dentro do processo de pirólise e carbonização da biomassa bruta

realizada em condições de temperatura e tempo de residência

controlados.

De acordo com a avaliação do ciclo de vida, a produção de 1 kg de

biocarvão reduz aproximadamente 1,86 kg de emissões de CO2e. No

entanto, as emissões do processo de pirólise são biogênicas. A maior

parte das emissões de gases de efeito estufa de fontes fósseis são

causadas pelo fornecimento de biomassa de madeira (0,0539 kg CO2

eq) e seu transporte para a planta (0,0744 kg CO2 eq).
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