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BRASIL BIOMASSA PROJETOS INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS 

PROJETOS INOVADORES PELLETS MADEIRA
Uma opção inteligente de aproveitamento da biomassa da base florestal (colhida em floresta como

tora sem uso comercial ou descartada) ou de resíduos (biomassa com alto teor de umidade, baixo

poder calorífico e densidade) de baixo valor agregado na colheita (como a tora fina, cascas, raízes,

touças, fuste total, ramos, galhos e pontas) ou da base de processamento industrial (cavaco de

madeira limpo ou sujo, serragem, micro-pó, maravalha e costaneiras) e utilizado pelo setor de papel

e celulose (resíduos sem aproveitamento no processo florestal e industrial como a árvore danificada

que não pode ser utilizada para a produção da polpa e os cavacos finos e casca) ou de movelaria e

painéis de madeira (resíduos da madeira, micro-pó, 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) de embalagens, laminação e construção civil (biomassa como os paletes e caixas sem

aproveitamento e resíduos do processo de laminação e da construção com baixo aproveitamento) e

de poda de arborização (urbana e remoção de árvores públicas e residenciais como os troncos, toras,

galhos, tocos e raízes) e de supressão florestal.

Tornando um resíduo de baixo valor agregado num insumo valioso para o processamento industrial

de pellets (combustível sólido para geração de energia térmica) com um aumento elevado de

consumo nacional e internacional e de alta rentabilidade financeira.



Uma opção inteligente de aproveitamento da biomassa de todos os tipos

(madeira do extrativismo florestal de origem nativa legalizada como nos projetos

e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa com Acapu, Algaroba, Andiroba,

Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo,

Maçaranduba, Teca e Mogno) de madeira/florestal (da silvicultura como pinus,

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

fibra da palmeira, seringueira e caatinga) podem ser matéria-prima para a

produção de pellets .

O pellet é um combustível sólido limpo e renovável de aproveitamento biomassa

florestal e industrial resultando em energia térmica mais eficiente (biomassa de

origem florestal e industrial tem elevado grau de umidade e baixo poder

calorífico de energia) e com redução de emissões de C02. Os pellets (com

qualidade industrial) têm teor de umidade em torno de 6,5 á 7,0%, com

densidade a granel superior a 650 kg/m³, comparado ao cavaco de madeira ou a

lenha, cujo teor de umidade oscila entre 40% e 50% de umidade e densidade a

granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³.
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PROJETOS INOVADORES PELLETS MADEIRA



A Brasil Biomassa Pellets Business é especializada em todas as etapas de um

projeto de implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da

biomassa florestal, industrial da madeira, agroindustrial e agricultura e

sucroenergética para a produção de agro woodpellets. A maior empresa do

setor de consultoria e engenharia industrial no Brasil especializada no

desenvolvimento de plantas industriais sustentáveis de produção de pellets

como nos projetos implantados aos nossos clientes.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

COMPACTA PELLETS 

Porque uma Unidade Compacta e Modular de Produção

de Pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu uma estrutura

industrial compacta para produção de pellets (com

redução de custos de equipamentos e na construção civil

e produção ). Os equipamentos de produção de pellets

atendem a requisitos rigorosos de eficiência e a

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 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 industriais).
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COMPACTA PELLETS 

MATÉRIA-PRIMA DA UNIDADE COMPACTA DE PRODUÇÃO

DE PELLETS. Utilizamos um cavaco fino de madeira,

serragem, maravalha, pó ou cepilho com grau de umidade

de 14% de qualquer tipo de matéria-prima florestal

(pinus, eucalipto, paricá, acácia, bracatinga ou madeira

legalizada) industrial ( resíduos do processo industrial da

madeira, movelaria, mdf, compensado, painel,

embalagem, laminação, papel e celulose e madeireira).

A unidade industrial compacta e modular de produção de

pellets corresponde a um empreendimento industrial de

baixo impacto ambiental a ser implantado em um terreno

com área total igual a 1.500,00 m²para 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.
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COMPACTA PELLETS 

ÁREA DE RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. A matéria-prima (cavaco fino, serragem ou maravalha)

com baixo grau de umidade será recebida no pátio (área de recepção e armazenamento). E será

transportada até a área de preparação.

REFINAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. Nesta fase industrial iniciamos como processo de refinação e

de moagem industrial (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao

tamanho máximo 2 a 4 mm – redimensionamento da matéria-prima) da matéria-prima. A

matéria-prima é transportada (pneumático de transporte) até a área de refinação e de moagem

industrial. Comportam os seguintes equipamentos da planta compacta e modular para a

refinação da matéria-prima (2,0 ton./hora de produção industrial):

1 Linha de fresagem e granulação para madeira CLM520.HD LG.

2. Moinho de martelos MM100 (75 kW-2P) completo com alimentador, sucção e tubos de

transporte, ciclone, válvula rotativa, ventilador. Da tremonha o material vai para um tubo de

sucção (transporte) para o sistema de refinação e de moagem indústria com o uso de moinho de

martelos completo com sistema de separação de pedra e ímã.

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 integrados no

moinho ajudam na redução de tamanho. A descarga do produto final pode ser realizada

pneumaticamente ou mecanicamente.
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2.1. Peneira para moinho de martelos

2.2. Sistema de sensores de medição de umidade

2.3. Tubo de sucção para moinho de martelos completo

com separador e ímã. .

2.4. Ciclone 800. Utilizados nos sistemas de exaustão no

processo de moagem.

2.5. Válvula Rotativa Eclusa motor redutor 3,0 cv com

tubulações e curvas.

2.6. Alimentador de parafuso. O alimentador de passo

variável é acionado por um conversor de freqüência.

2.7. Ventilador

Características técnicas: 18.600 m3 / h.

Prevalência de sucção igual a 320 mm H2O.

2.8. Rosca Transportadora.
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COMPACTA PELLETS 

SILO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA REFINADA E SECA. Do sistema de moagem será

transportada para o silo de abastecimento matéria-prima (podendo ficar armazenada por três

dias para processamento no período noturno). Do silo de armazenamento da matéria-prima

seca será transportada para o processo de peletização.

DETENÇÃO DE METAIS. A matéria-prima é transferida por transporte pneumático passando pelo

detector de metais ou resíduos (pedra e inertes). A matéria-prima deve estar livre de qualquer

tipo de material contaminante como pedras, vidro e metal.

SISTEMA INDUSTRIAL DE PELETIZAÇÃO. Na fase industrial de produção de pellets iniciamos

como processo de peletização industrial. A matéria-prima que passou pelo processo de

refinação (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo

2mm – redimensionamento da matéria-prima) e que se encontra no silo de armazenamento

(sistema de alimentação automático) para o processo industrial de peletização. Através de filtro

de mangas e um sistema de sucção, a matéria-prima seca e triturada é transferida para o

processo de peletização. Comportam os seguintes equipamentos da planta compacta e modular

para a refinação da matéria-prima (2,0 ton./hora de produção industrial):

3 Linha de granulação para matéria-prima refinada

3.1. Acoplamentos de amortecimento de vibrações para ventiladores. Os acoplamentos de

amortecimento de vibrações são usados para evitar a transmissão de ruído e vibrações em

sistemas de canalização
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3.2. Escaninho de serviço para prensa de pellets Com capacidade de retenção: 1 m³ em chapa

de aço fabricada reforçada com perfil de aço com porta de inspeção. indicadores de nível. Fundo

plano. Suporte de estrutura para a tremonha de moinho de pelotas.

3.3. Pellet mill CLM 520 LG

Capacidade: 1.8/2,0 ton. hora de produção de pellets

Necessário: Partícula na forma de pó com granulometria mínima de 4mm e máxima de 6mm.

Umidade padrão de 8 – 12%

O sistema de peletização está completo com: 1 tipo de matriz Lamec 520.060. 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, parte integrante do corpo para que a porta possa ser

aberta sem alterar a configuração das facas.

3.4. Sistema de peletização completo composto de:

3.4.1. Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / Kw. 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.
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3.4.2. 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 qualquer líquido. O

condicionador é feito inteiramente de aço inoxidável, incluindo eixos e pás. Espessura da chapa

de 4 mm. Para obter os melhores resultados da adição de vapor, as pás do eixo do condicionador

são facilmente ajustáveis, de modo a manter uma quantidade do liquidificador que garante o

tempo ideal necessário para a operação.

3.4.3. Alimentador de força

Dispositivo detector de faíscas. Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo com

as regras ATEX para pneumáticos

3.5. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

3.5.1. Acessórios para moinhos de pellets LG.

3.5.11.. Sistema de sensores de controle de umidade.

3.5.2. Pulverize o encaixe da água no misturador .

3.5.3. Dispositivo de ar comprimido para limpeza de portas de saída de sopro sistema para

moinho de pellets

3.5.4. Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo IFM

3.5.5. Sensor para impedir o deslizamento da correia
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3.5.6. Coletor da tremonha

3.5.7. Transportador de correia TNC 300.5000

3.5.8. Peneira vibratória circular Ø 2200 em aço comum por uma tela

3.5.9. Rosca transportadora CCL250-3000 INOX 1.5 kW

3.5.10. Elevador de Canecas

3.5.11. Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

3.5.12. Sistema de coleta de poeira 10.000 Nmch

3.5.13. Tubo coletor de pó 10.000 Nmch

3.5.14. Transporte EV200-15.0

4. Filtro de mangas com 167 metros quadrados em aço galvanizado. Filtro de mangas com

limpeza automática, composto por uma bateria de filtros de mangas de tecido poliéster,

construído em formato cilíndrico.

5. Painel de controle e comutação para linha de granulação por PLC

6. Equipamentos complementares

6.1. Saída de Pellets modelo LG 2 mc

6.2. Transporte de Pellets com rosca
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6.3. Convertor de frequência 2.2 kW

6.4. Ventilador EV 85-5.5 TRU350 completo com juntas

6.5. Válvula de Regulação Manual para Ventilador

6.6. Elevador de canecas ET 10 / 300-15- galvanizado

6.7. Peneira vibradora VBR 1/6/13 - 2 motores de 0.8 kW

6.8. Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

6.9. Válvulas Eletromagnéticas 250x250

6.10 Estrutura de suporte de carga da prensa peletizadora

6.11 Estrutura de suporte de carga do resfriador

6.12 Estrutura de suporte de carga da peneira vibratoria

6.13. Acessórios de montagem

6.14 Sistema de recuperação e Tubulação

6.15. Detetor

6.16 Ventilador EV240

6.17 Sistema de controle de incêndio
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SISTEMA INDUSTRIAL DE RESFRIAMENTO. O vapor e calor de liberação de atrito durante a

prensagem aumentam a temperatura do pellets sendo necessário o resfriamento para garantir a

estabilidade estrutural do sedimento (pellets). O resfriamento é uma etapa essencial na linha de

produção de pellets. Para se processar o armazenamento e acondicionamento em condições

corretas, a temperatura dos pellets deverá estar próxima da temperatura ambiente, sendo a sua

movimentação efetuada por um transportador e um elevador de canecas para a saída do

produto final (granel ou embalagem industrial).

6. Linha de resfriamento para pellets de madeira CC 12x12 com capacidade de 2/4 tph . 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.

Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes características: Funil de entrada em aço inoxidável

e completo com dois níveis de sondas. Módulos de refrigeração com válvulas laterl.

Extrator vibratório com efeito peneira.

Capacidade de até 4 tph pellet

7 Equipamentos Complementares

7.1. Válvula antiretorno de seguro Ø250 ATEX

7.2. Sistema de controle de incêndio Ø300 ATEX.
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PENEIRA VIBRATÓRIA E SEPARAÇÃO DOS FINOS. Após o processo de fabricação de pellets,

procede a separação dos finos residuais ou partículas excedentes que se foram gerando ao

longo do processo de peletização e resfriamento. Durante o processo temos um sistema

vibratório por uma peneira para separação dos pellets (finos são utilizados para geração de

energia térmica na planta) para uma qualificação fina.

SISTEMA DE EMBALAGEM INDUSTRIAL. Na planta compacta temos a saída dos pellets a granel e

pelo sistema de big bags podendo ainda ter o sistema de embalagem (1,8 á 2,0 ton./hora)

industrial (15 kilos para exportação). Com um sistema de paletização do produto em

embalagem de 15 kg usualmente utilizado para a exportação do produto (uso residencial dos

pellets para aquecimento) final.

SISTEMA DE BIG BAGS. Na planta industrial compacta de produção de pellets temos a

alternativa de utilização de big bags para o produto a granel que pode facilitar a entrega para

aquecimento industrial (hotelaria, cooperativas e aviários).

8. Balança de enchimento de sacos para sacos abertos adequados para o despejo de pós

materiais (escala final kg.50)

9. Máquina de solda de malas SALDA 600 N
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10. Ensacadora de Bobinas FPK44 1

11. Pesadora de cinta NPK 30L

12. Envasadora vertical FPK44 1

1.2.1 Plataforma de servicio de ensacadora

12.2. Bolsa de saída de soldadura

12.3. Dispositivo de saída

12.4. Mesa para centralizar automáticamente a

impressão

12.5. Conrtrole de assistência remota

12.6. Transportadora de cinta mod. CB-5-

12.7 Arrollador tipo F1EASY 16 M 2

12.8. Sistema de carga e de saída de big bags com

pesadora.
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ÁREA DE ARMAZENAMENTO DOS PELLETS. Na

implantação da unidade industrial compacta de produção

de pellets devemos manter uma área para expedição e de

armazenamento dos pellets. Os pellets são facilmente

armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de

modo a não favorecer o desenvolvimento de bactérias ou

fungos, embora possuam uma baixa percentagem de

umidade (cerca 7%). Para armazenar uma tonelada de

produto é necessário um depósito de 1,8 m3.

12.9. Manual de instruções para a linha de equipamentos

em formato digital

13. Montagem mecânica da Linha de Peletização

14. Ajuste ao sistema industrial com cinco técnicos.

15. Adicionais do moinho martelos

16. Adicionais do sistema de peletização.
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VANTAGENS DA TECNOLOGIA COMPACTA DE PELLETS

01. INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. 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. Uma das grandes vantagens para o aproveitamento da

biomassa florestal e industrial com uma redução de custos e o melhor retorno dos investimento é o

uso de uma linha de equipamentos modulares (redução de custos) e compactos (melhoria de

competitividade) de produção de pellets com uma empresa com experiência industrial (melhoria da

qualidade e segurança na produção) adequados ao parque fabril da empresa.

02. 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 Pellets Business é representante exclusiva da La Meccânica da Itália facilitando o

relacionamento direto entre o fornecedor de equipamentos e o comprador brasileiro.
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VANTAGENS DA TECNOLOGIA COMPACTA DE PELLETS

03. 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 para o processo de peletização.

04. 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.

05. 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).
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VANTAGENS DA TECNOLOGIA COMPACTA DE PELLETS

06. 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).

07. SISTEMA INDUSTRIAL COMPACTO E MODULAR DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. Nossa

tecnologia industrial compacta 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 o uso no mercado doméstico residencial na Europa e para aquecimento dos aviários no

Brasil. Os equipamentos são de alta confiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção.

08. REDUÇÃO DE CUSTOS DE INVESTIMENTOS COM A TECNOLOGIA MODULAR DE PRODUÇÃO DE

PELLETS. Sendo um equipamento compacto 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 nacional e internacional) 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).
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VANTAGENS DA TECNOLOGIA COMPACTA DE PELLETS

09. 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. 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.

10. TECNOLOGIA MODULAR ADEQUADA AO PARQUE FABRIL OU INSTALAÇÃO EM ÁREA INDUSTRIAL

DE QUALQUER PORTE. A unidade industrial compacta e modular de produção de pellets 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 básica) á 500,00 (completa) m². para a instalação dos

equipamentos industriais.
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VANTAGENS DA TECNOLOGIA COMPACTA DE PELLETS
11. EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os equipamentos das

unidades modulares e compacta 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). Esta é a única tecnologia em desenvolvimento no Brasil na forma

compacta de produção de pellets.

12. 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).

13. 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.
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14. 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 e

uma qualidade especial para a exportação ao mercado internacional.

15.SELO DE SUSTENTABILIDADE. A empresa produtora de pellets com a tecnologia compacta e

modular 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 e a revitalização regional no desenvolvimento do setor florestal e industrial.

16. LINHA DE CRÉDITO NACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os

equipamentos da unidade industrial compacta de produção de pellets 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).
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17. LINHA DE CRÉDITO INTERNACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Uma linha

especial de crédito internacional da agência de fomento da Itália. 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).

18.. 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. E ainda a rentabilidade da

unidade compacta no primeiro ano será de 38,55% e após o financiamento 43,50% com um playback

simples de 1,3 anos para recuperar todo o investimento, uma taxa interna de retorno de 38,% extremamente

positiva para a implantação da unidade industrial e no fluxo de caixa projetado a recuperação de todo o

investimento será em 1,4 anos.
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19. 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 145,00 (FOB Porto) ou 180,00 (euros) (CIF Itália). Venda

direta aos vinte e oito distribuidores credenciados pela Brasil Biomassa para o mercado da União

Européia, Japão, China, Coréia do Sul, África do Sul e nos Estados Unidos.

20. 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.
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No ano de 2019 até o presente momento a Brasil Biomassa Pellets Business está trabalhando nos projetos

compactos e modulares de produção de pellets. Esta é a única tecnologia no Brasil no desenvolvimento de

uma unidade modular de produção de pellets.

Cetesa Industrial em pleno funcionamento (plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing

e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Canela Rio Grande do Sul).

Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing

e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Dores do Rio Petro Espírito Santo)

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing

e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Tubarão Santa Catarina)
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Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Chapecó Santa Catarina)

Debona Construção (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Joinville Santa Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Petrolina Ceará)

Irmãos Ferrari Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Sertãozinho Rio Grande do Sul).



JW International Solutions (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial

e marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Palmeira Paraná).

Grupo Maringá Usina Jacarezinho (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial

e marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Jacarezinho Paraná)

Imezza Industrial (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing

e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Canela no Rio Grande do Sul).

Larsil Florestal Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing

e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Telêmaco Borba PR).
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Alto Rio Preto Participações (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Rio Negrinho Santa Catarina).

Bioresíduos de Arapongas Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Arapongas Paraná).

Mognon Participações Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira emPalmeira Santa Catarina).

Madeireira WS Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).



Três Barras Participações Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Bom Retiro Santa Catarina).

Lamb Pellets Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e o

credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Canela no Rio Grande do Sul).

Fontes Usinas (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e o

credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Rio Grande do Sul).

Yrendague Sociedad Anonima (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira no Paraguay).
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Granosul Brasil (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Londrina no Paraná).

Valorem Florestal (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e

o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Tijucas do Sul no Paraná).

Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Ioanópolis São Paulo).

RD Estruturas Metálicas Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Nova Veneza Santa Catarina).



Grow Conultoria e Gestão Florestal Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de

viabilidade econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia

industrial e marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade

de processamento compacta e modular de pellets de madeira em Campo Largo no Paaná.

ItItaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade

econômica, financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e

marketing e o credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de

processamento compacta e modular de pellets de madeira em Itaberá São Paulo).

M7 Compensados (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e o

credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Lages Santa Catarina).

Cinco Irmãos Madeira (desenvolvimento do plano estrutural de negócios, estudo de viabilidade econômica,

financiamento internacional na agência de fomento da Itália, projeto de engenharia industrial e marketing e o

credenciamento da empresa na BRF e para exportação para a Itália para a unidade de processamento

compacta e modular de pellets de madeira em Clevelândia Paraná.)
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