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EMPRESA 

MISSÃO VISÃO

Será uma produtora e exportadora de pellets com o uso de biomassa florestal e industrial e de alta qualidade

técnica para atender o mercado internacional.

Pretende em contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental na região de Santa Catarina,

por meio da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

1.3. Visão. Estar entre as maiores e mais rentáveis empresas produtoras de energia limpa e renovável e ser

reconhecida pelas práticas de respeito às pessoas e ao meio ambiente . Ser expoente no desenvolvimento

de projetos sustentáveis para a geração de energia e reconhecida como uma empresa que valoriza o meio-

ambiente.

Estabelecer relações claras e duradouras, fundamentadas na ética e orientadas para a geração de valor a

todas as partes de interesse. A criatividade, associada a uma contínua busca pelo desenvolvimento

tecnológico, proporciona a oferta de qualidade e confiabilidade em produtos.

1.1. Empresa. O empreendedor tem como atividade

econômica o desenvolvimento de atividades florestais em

Santa Catarina.

O empreendedor pretende em implantar uma moderna

unidade industrial de processamento de pellets de madeira

utilizando a excelente logística de transporte rodoviário e

marítimo do Estado de Santa Catarina.

Isto permitirá uma maior segurança no controle, na

qualidade e na procedência do produto final, garantindo o

impacto ambiental e a sustentabilidade do projeto

industrial.

1.2. Missão. A empresa do empreendedor tem como

missão a contribuição decisiva para o desenvolvimento

econômico e social da região, através de soluções

integradas de energia renovável com a produção de pellets

em uso sustentável da biomassa florestal e industrial sem

danos ambientais.

Pretende em oferecer uma linha de produtos (energia

térmica uso residencial e industrial) de base renovável

destacando-se globalmente pelo desenvolvimento de

soluções inovadoras e contínua busca da excelência e

sustentabilidade.



EMPRESA 

OBJETIVOS 

1.4. Objetivos Estratégicos.

Produzir um produto

renovável e de excelente

qualidade que atendam as

necessidades dos

consumidores nacionais e

internacionais.

Ser competitiva e estar

sempre atenta às mudanças

do mercado e as tendências

do setor de energia limpa e

renovável.

Ser produtora e exportadora

de pellets da Região..

Manter um crescimento

anual de produção e venda

de 5% nos primeiros 5 anos.

Evitar ao máximo o risco de

perda de vendas por

problemas de estoque

Participação e na venda de 90% de sua produção

industrial para o mercado internacional de pellets no

primeiro ano de atividade.

Aumentar a produção industrial no próximos cinco anos

consolidando-se como uma eficiente empresa produtora

e exportadora de pellets utilizando 100% de madeira de

reflorestamento.

Ser uma das maiores produtora de pellets do Brasil

consolidando a produção e a venda com o caráter

sustentável.



1.5. Valores Nossas ações são orientadas por

princípios de justiça social, valorização da vida,

bem-estar coletivo, respeito às pessoas,

comprometimento com a sustentabilidade social,

econômica e de valorização ao meio-ambiente.

Compromisso. Integridade e Segurança.

Preservação da vida como valor fundamental da

empresa, da transparência e dos princípios

éticos como norte para toda e qualquer ação ou

decisão.

Nossos compromissos, assumidos com clientes,

parceiros, funcionários ou comunidades, serão

respeitados em qualquer hipótese.

Credibilidade é o nosso maior patrimônio.

Acreditamos na valorização do talento e do

desempenho de cada um de nossos

profissionais.

Acreditamos que todas as nossas ações e

transações, interna ou externamente, devem ser

pautadas por absoluta clareza de propósitos,

lisura de procedimentos e observação estrita da

ética profissional.

VALORES

Integridade e Segurança. Preservação da vida como valor fundamental da empresa, da transparência e

dos princípios éticos como norte para toda e qualquer ação ou decisão.

Responsabilidade Socioambiental. Pretende em refletir sobre os negócios da empresa e seus impactos

com visão sustentável, contribuindo para os avanços socioambientais e econômicos da sociedade.

Excelência. Buscamos a constante pela excelência aliada às melhores práticas sustentáveis, assegurando

os resultados com eficiência e credibilidade.

Visão Global. Vai além das fronteiras da empresa e compreende o ambiente de negócios como um

conjunto de relações interdependentes.



Liderança. Inspiramos e pretendemos direcionar as pessoas e equipes para a sustentação das estratégias

da empresa.

Empreendedorismo. Buscamos as novas perspectivas para os negócios e mobilizaremos recursos para sua

implementação.

Relações de Qualidade. Criaremos um ambiente em que se cultivam relações de transparência, respeito e

confiança.

Dedicação. Ambiente de trabalho com energia, autonomia e motivação, por meio de dedicação e alto nível

de comprometimento.

VALORES



1.6 Abrangência de Atuação A empresa será de capital nacional com abrangência internacional, tendo sua

atuação focada na produção para o mercado de exportação, gerando dividendos financeiros e tributários ao

município, ao Estado de Santa Catarina e o Governo Federal.

1.6.1 Estágio Atual da Empresa. No momento, a empresa está ampliando em alteração contratual a sua

atuação do mercado florestal para o mercado florestal/industrial/exportação com uma base de garantias e

com dividendos sociais que consolidam a segurança da operação industrial.

1.7 Diferenciais Competitivos. O mercado nacional precisa de empresas que atuem com sustentabilidade e

que visem a geração de novos empregos. O empreendedor vai aproveitar de forma sustentável parte dos

seus ativos florestais (que ficam em decomposição ou de baixo valor agregado) para a produção sustentável

de pellets para a geração de energia e para diminuir as emissões dos gases do efeito estufa.

Este é um diferencial do negócio. As perspectivas atuais de crescimento do mercado de consumo energético

trouxeram a necessidade de uma reflexão estratégica do grupo para encontrar novos caminhos de

desenvolvimento e uma visão de um negócio promissor e sustentável. O grupo empresarial apresenta um

novo ciclo de crescimento sustentado na consolidação do projeto de produção de pellets.

A construção de uma fábrica de pellets em Santa Catarina surge também como uma oportunidade de

investimento, através da qual irá entrar noutro segmento de grande crescimento e beneficiar de uma

diversificação da sua base industrial.

Com este projeto, a região pode se consolidar com o primeiro projeto industrial sustentável da região que

será exemplo não apenas para o Brasil, mas para toda a comunidade internacional.

Pretende em alavancar a sua experiência em matéria de transformação florestal em processo industrial de

alta tecnologia, entrando num setor em grande crescimento, que surge como uma alternativa renovável e

sustentável à utilização de combustíveis fósseis. A construção desta fábrica em Santa Catarina irá permitir

também a internacionalização e diversificação da base industrial.

De forma a reduzir o risco deste investimento, o grupo está negociando contratos de fornecimento com

preço fixo e para um prazo de 10 anos, assegurando por este meio a venda de cerca de 80% á 90% da

produção da nova fábrica.

DIFERENCIAIS 

COMPETITIVOS



1.8. Legalização da Unidade Industrial. Buscou-se demonstrar as principais exigências legais que norteiam

a atividade industrial, desde o cadastro do empreendimento na Junta Comercial e órgãos responsáveis da

esfera governamental, as leis trabalhistas, sanitárias e ambientais as quais o projeto deve respeitar até as

principais normas e regulamentos. Inicialmente, o empreendedor deverá cumprir algumas exigências

legais básicas e somente poderá se estabelecer depois que tais requisições estiverem cumpridas.

São elas: Consulta Prévia junto a prefeitura do município no qual o projeto será instalado com a intenção

de se verificar no Plano Diretor Urbano do município se é permitida a instalação da atividade na localidade

pretendida. Registro da Empresa nos seguintes órgãos:

Constituição e o Registro da empresa na Junta Comercial. Registro da empresa na Secretaria da Receita

Federal (CNPJ). Registro da empresa na Secretaria Estadual da Fazenda. Registro da empresa na

Prefeitura do Município para obtenção do alvará de funcionamento. Enquadramento da empresa na

Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada ao recolhimento anual da Contribuição Sindical

Patronal).

Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social – INSS/FGTS”. Registro

do empreendimento no Corpo de Bombeiros Militar. Certidão Ambiental e Rima do Empreendimento.

Obtenção do alvará de licença sanitária– adequar às instalações de acordo com o Código Sanitário

(especificações legais sobre as condições físicas).

Em âmbito federal a fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estadual e municipal;

Requerimento da empresa ao Chefe do DFA/SIV solicitando a vistoria das instalações e equipamentos.

1.9. Alianças Estratégicas. Pretende fazer alianças com os produtores florestais e industriais na região

garantindo uma ampliação futura na unidade industrial e uma expansão na cadeia de fornecimento.

Incentivaremos que as empresas fornecedoras venham em certificar a sua unidade florestal.

1.10. Responsabilidade ambiental e social da Empresa. É fundamental que exista uma consciência global

que engaje todos num processo de desenvolvimento tendo como meta a preservação do meio ambiente, a

promoção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade economicamente justa. A empresa vai

conduzir o projeto para a implantação da unidade industrial de forma sustentável, respeitando o meio-

ambiente e as leis ambientais.

A empresa está convicta da importância do desenvolvimento do País, alinha-se às melhores práticas

mundiais que preconizam a sustentabilidade e a boa administração. Assim, considera o crescimento

sustentável, representado pelo tripé do desenvolvimento econômico, ambiental e social, como um

importante componente de responsabilidade corporativa, agregando valor na gestão e fomentando a

responsabilidade socioambiental.

LEGALIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE



1.11. Exemplo de Sustentabilidade. Localizado numa região com grande número de estabelecimentos

produtores de madeira com grande geração de resíduos florestais e industriais onde o principal objetivo

será a produção industrial ecologicamente correta e viável de pellets contribuindo para a preservação ao

meio-ambiente (composição e a emissão de 18 gases que causam o efeito estufa).

Com a intensa necessidade global de tecnologias limpas para a geração de energia, o projeto possui

conceitos econômicos, sociais e ambientais legítimos de uma inovação tecnológica. A empresa pretende

realizar todo o processo de industrialização a utilização dos ativos florestais e industriais da região

(geração de empregos e negócios como a revitalização do setor florestal) utilizando a logística estadual

(sistema rodoviário) até o porto. Isto permitirá uma maior segurança no controle, na qualidade e na

procedência do produto final, garantindo o impacto ambiental e a sustentabilidade do projeto industrial.

A sustentabilidade social no projeto de pellets consiste na criação de um processo de desenvolvimento

sustentado visando potencializar os resíduos industriais num produto renovável e com maior valor

agregado, gerando uma nova fonte de recursos e o aumento na distribuição de renda e de bens.

A sustentabilidade econômica do projeto pellets é alcançada através do gerenciamento e alocação mais

eficiente dos recursos e por um fluxo constante de investimentos e no aumento do processo produtivo.

A sustentabilidade ecológica do projeto pellets é alcançada através do aumento da capacidade de

utilização dos recursos naturais como os resíduos industriais tornando o produto final de energia limpa e

ecologicamente correto.

A sustentabilidade espacial é dirigida para a obtenção de uma configuração na região florestal e industrial

mais equilibrada e uma melhor distribuição das atividades econômicas.

A sustentabilidade cultural inclui a procura por raízes endógenas do processo de modernização e de

sistemas integrados, que facilitem a geração de soluções com o uso da energia renovável, o ecossistema e

meio ambiente.

SUSTENTABILIDADE 

EMPRESARIAL 
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1.12. Dados societários e Participações. A empresa tem experiência no desenvolvimento de atividade

florestal e industrial na região, constituída como uma empresa inovadora e moderna que pretende em

desenvolver os projetos renováveis com o uso de resíduos industriais e florestais para a geração de

energia no mercado nacional e internacional contando com a participação de profissionais com larga

experiência profissional do setor florestal.

A empresa será dedicada a gerar combustível alternativo de energia limpa priorizando a utilização de

biomassa desperdiçada, comprometida com a preservação do meio ambiente.

No organograma acima temos a atividade de cada dos sócios.



1.13. Empreendimento. O empreendimento é a

Indústria de Produção de Pellets de Madeira que

a empresa pretende instalar no, Estado de Santa

Catarina.

Os pellets serão produzidos a partir do pó da

madeira, e são utilizados para a queima,

produzindo calor e energia.

A produção dessa indústria deve ser exportada

para outros países, onde servirá para a geração

de energia renovável.

A operação desta Unidade Industrial deve iniciar

em 2021, e a meta é produzir 28.800 toneladas

de pellets por ano. instalação da unidade

industrial de pellets constitui atualmente, uma

grande oportunidade de negócio tendo em

consideração a instabilidade gerada nos

combustíveis fósseis e as vantagens decorrentes

da utilização dos pellets como combustível limpo

e renovável.

Assim, o empreendimento deve-se atentar para as questões legais que enquadram o projeto, em especial

as exigências ambientais e de zoneamento do Estado de Santa Catarina.

A empresa é bem sucedida na formação de uma equipe de gestão econômica com amplo conhecimento

do setor industrial, com visão internacional, e experiência necessária para o desenvolvimento deste

empreendimento industrial.

1.14. Objetivo Geral do Empreendimento Industrial O empreendimento tem como principal objetivo a

implantação de uma fábrica de pellets com o uso da biomassa florestal e industrial com capacidade de

produção de 28.800 toneladas de pellets.

Um ponto a ser avaliado em termos de viabilidade envolve a logística, matéria-prima e o processo

industrial de produção de pellets de madeira.

EMPREENDIMENTO 

INDUSTRIAL



1.15. Objetivos Específicos do Empreendimento Industrial. Além do objetivo principal, o empreendimento tem

ainda os seguintes objetivos específicos:

Instalar uma indústria de modular de produção de pellets com a utilização da matéria prima de origem

florestal e industrial que promova o desenvolvimento, progresso e qualidade de vida para a sociedade,

principalmente na região do empreendimento.

Gerar energia por meio de fontes renováveis como o pellets que permitem o desenvolvimento, juntamente

com a preservação dos recursos naturais.

Oferecer uma fonte de energia renovável como o pellets para os principais mercados consumidores, com

práticas e tecnologias modernas e inovadoras.

Para projetar a unidade industrial de pellets foi necessário valorar uma série de fatores, tais como: o custo da

biomassa e do seu transporte, o grau de umidade da biomassa, o nível de penetração deste tipo de produto

no mercado e todos os custos inerentes à instalação e funcionamento da unidade.

A empresa vai produzir e comercializar em escala industrial (residencial) pellets atuando com ampla

sustentabilidade econômica, social e ao meio-ambiente.

EMPREENDIMENTO 

INDUSTRIAL



1.16. Atividades e Áreas Previstas no Empreendimento. A unidade industrial corresponde a um

empreendimento industrial de baixo impacto ambiental a ser implantado em um terreno com área total

igual a 1.500,00 m², identificada em levantamento planialtimétrico. O projeto contempla uma área total

construída coberta de 663,00 m². Conforme disposto no quadro de áreas do Projeto, o coeficiente de

aproveitamento referente à área computável (663,00 m²) é igual a 0,03. O Código Urbanístico prevê para

esta área um coeficiente básico de aproveitamento do solo de índice 3,0 e máximo de 5,0. A taxa de

ocupação das áreas construídas correspondem a três volumes principais da estrutura a ser implantada e

ocupam 51,21% da superfície total do terreno. Correspondem a estes volumes o galpão de produção, o

prédio de escritórios e o prédio industrial, depósito e refeitório.

1.17. Áreas do Empreendimento Industrial. Complementam ainda as áreas principais do empreendimento:

Um parque de estacionamento. Uma área de estacionamento para caminhões. Uma guarita. Uma

Balança Rodoviária com plataforma metálica. Estrada para caminhões. Área de manutenção dos

caminhões. Área de manipulação da madeira na estrada de serviços. Área de descarregamento direto na

área de produção. Área coberta (sem fechamentos laterais) para armazenamento de madeira com 500m²

de área. Área coberta para manipulação da madeira.

1.18. Indicadores de Porte. O empreendimento caracteriza-se, segundo a resolução CONSEMA 13/2012,

como Indústria de Madeira, especificamente por Desdobramento secundário de madeira, exclusive

serraria. O potencial poluidor dessa atividade é pequeno, e o porte do empreendimento é classificado

como: pequeno, devido a área edificada representar 663m². A estrutura da empresa de reaproveitamento

de resíduos industriais e florestais para a produção de pellets vai exigir um galpão com espaço suficiente

para receber a matéria-prima, beneficiar o conteúdo e despachá-lo em caminhões. A estrutura da unidade

industrial vem em prever, além do galpão industrial com estrutura de entrada da matéria-prima,

armazenamento e saída do produto final, um escritório administrativo e dois sanitários para os

funcionários. O empreendimento industrial apresenta uma visão integrada, entre o recebimento da

matéria prima e a futura produção de pellets.

EMPREENDIMENTO 

INDUSTRIAL



1.19. Descrição do Empreendimento. A implantação da unidade envolverá uma série de aspectos

inerentes a sua execução, tais como:

a) Delimitação das áreas a serem utilizadas.

b) Limpeza do terreno.

c) Escavações, aterros e locação da obra.

d) Fundações e supra-estrutura.

e) Vedações internas e externas.

f) Pavimentação dos acessos e passeios e execução do paisagismo (plantio do gramado, arborização e

ajardinamentos).

A implantação geral do empreendimento buscará adequar-se às normas de construção vigentes,

observando as características e os materiais empregados, bem como a qualificação da equipe envolvida.

A movimentação de terras proposta para a área de implantação do empreendimento objetiva uma

adequada distribuição dos volumes dos materiais destinados à conformação do terreno e das circulações

internas, de acordo com o projeto, deverá ter como referência informações de estudos geotécnicos e dos

levantamentos topográficos para a correta adequação da edificação sobre o terreno.

A estrutura da edificação a ser inserida no terreno será do tipo mista, com paredes em alvenaria e

cobertura metálica, de fácil e ágil implantação e com baixa produção de resíduos, especialmente nas

estruturas metálicas.

DESCRIÇÃO DO 

EMPRENDIMENTO



1.19.1. Unidade de Processamento de Pellets de Madeira. A tecnologia de produção de pellets de madeira

detém as seguintes vantagens para a sua empresa:

1. Todos os equipamentos industriais são credenciados no BNDES o que garante uma linha especial de

financiamento (equipamentos e capital de giro).

2. Curto espaço de tempo entre a contratação do equipamento industrial e o financiamento e a

implantação da unidade e instalação dos equipamentos.

3. Custo de aquisição dos equipamentos é reduzido. Comparando com um equipamento internacional tem

o custo de 1/5 de uma mesma unidade com o uso dos equipamentos industriais.

4. Experiência da indústria nacional com a implantação e em funcionamento da maior unidade industrial

de produção de pellets no Brasil.

5. O produto final foi testado na Europa com laudo internacional de certificação com a qualidade premium

para o uso residencial na Europa e Estados Unidos.

6. Por ser uma unidade compacta ocupa pouco espaço e totalmente adaptável para implantação em

instalações existentes.

7. Sendo modular e compacta o investimento em construção civil é menor do que as unidades tradicionais

no Brasil.

8. Sendo modular a unidade de processamento de pellets de madeira com a possibilidade real de

ampliação ou até a mudança de endereço.

9. Flexibilidade para trocas de formulação.

10. Garantia de desempenho e capacidade de produção de 3,0/4,0 ton. hora de pellets de madeira

EMPREENDIMENTO 

INDUSTRIAL



A unidade de produção de pellets é um projeto industrial (pode ser retirado do local de produção) com uma

operação automatizada .

Além disso, é um equipamento compacto, que emprega alta tecnologia em uma estrutura de baixo custo

de instalação, reduzindo investimento em obras civis.

Este é o mais avançado sistema de produção industrial de pellets disponível no mercado brasileiro. Com

uma tecnologia certificada ISO 9000 Brasil e internacional o que garante elevada qualidade (produto final

dentro do padrão dos Estados Unidos e da Europa) e automatizado em todas as fases.

EMPREENDIMENTO 

INDUSTRIAL

Curto espaço de tempo entre a contratação e operação

Custo de aquisição reduzido

Pouco espaço ocupado e totalmente adaptável para implantação em instalações existentes

Possibilidade real de ampliação ou até a mudança de endereço

Flexibilidade para trocas de formulação

Garantia de desempenho e  capacidade de produção de 3,0/4,0 ton. hora de pellets de madeira



Todos os equipamentos são credenciados e detém uma linha especial para o financiamento da produção e

a aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, fabricados no país e o capital de giro associado à

aquisição isolada de máquinas e equipamentos.

O processo de produção de pellets que estamos implementando é dividido nas seguintes partes:

Estrutura industrial de alimentação (recepção da matéria-prima) .

Sistema de Armazenamento da matéria-prima (silo de armazenagem) e o transporte para o processo de

moagem e trituração da matéria-prima.

Sistema Industrial de Peletização e de Resfriamento do pellets.

Sistema Separação, Armazenamento e Transporte do produto final.

Ressaltamos que a produção final será de 03/04 ton./hora com uma produção de 24 horas por dia em

período de 25 dias por doze meses em total de produção de anual de 28.800 ton/pellets de madeira .

EMPREENDIMENTO 

INDUSTRIAL



1.20. Unidade Florestal e Industrial. Levando em consideração o desenvolvimento econômico, social e

ecológico, e a utilização racional dos recursos naturais, o empreendimento tem como objetivo a produção

de pellets de madeira tendo como fonte os plantios de pinus da empresa na região.

UNIDADE 

FLORESTAL

Sortimentos de 

Madeira de Pinus

Volume (m³)

5-10 anos 10-15 anos > 15 anos Total

>30cm 0,00 0,00 273.510,62 273.510,62

25-30cm 0,00 5.680,87 2.424.776,82 2.430.457,69

20-25cm 0,00 967.642,07 3.700.283,06 4.667.925,13

15-20cm 7.521,35 2.463.605,34 1.935.613,60 4.406.740,29

12-15cm 434.358,05 1.359.622,32 802.122,48 2.596.102,85

8-12cm 558.460,35 583.236,32 315.589,17 1.457.285,84

<8 cm 230.341,39 306.767,15 226.172,24 763.280,78

TOTAL 1.230.681,14 5.686.554,07 9.678.067,99 16.595.303,21



1.20.1. Fornecimento de Matéria-prima. Na região onde a empresa pretende implantar a unidade

industrial encontra-se dentro de um pólo florestal e industrial com grandes estabelecimentos produtores

de movelaria, mdf e compensados e de celulose e papel gerando de um grande contingente de resíduos

florestais e industriais a serem utilizados na unidade de pellets.

A quantidade de resíduos destinados à produção de energia na região está relacionada ao segmento da

indústria que gera produtos finais à base de madeira sólida. O volume de resíduos estimados em toda a

região é de cerca de 150 mil toneladas mensais. A quantidade de resíduos refere-se a uma amostra de 70

(setenta) grandes empresas existentes na região:

FORNECIMENTO 

MATÉRIA-PRIMA

TIPO DE RESÍDUOS QUANTIDADE MÊS (ton)

Cavaco com casca 37.738,0

Cavaco sem casca 11.100,0

Serragem 10.851,0

Resíduo não qualificado 8.350,0

Casca 3.630,0

Maravalha 2.190,0

Rolo resto 2.176,0

Destopo 827,0

Costaneira com Casca 690,0

Lâmina 290,0

Refilo 280,0

Costaneira sem Casca 80,0

TOTAL 78.122,0



RESÍDUOS FLORESTAIS 

A madeira perdida na colheita florestal pode estar na forma de: Tocos altos das árvores colhidas; Galhos

grossos das copas das árvores colhidas; Ponteiros de fuste abaixo de um dado diâmetro pré-estabelecido

para o destope; Árvores finas descartadas pelo operador da máquina de colheita; Toras perdidas,

esquecidas ou largadas inadvertidamente no campo; Serragem gerada no abate da árvore e secionamento

das toras.

A quantidade de resíduos lenhosos que permanece no campo depende de uma série de causas associadas à

qualidade da floresta, homogeneidade das árvores, limite mínimo pré-estabelecido para o secionamento das

toras para uso industrial, equipamentos disponíveis para a colheita, cuidados e qualificação dos operadores

florestais, e gestão que se pretende adotar na coleta e utilização dos resíduos lenhosos. As perdas de

madeira na colheita da floresta plantada podem ser significativas. Além dos resíduos, há perdas de madeira

durante as operações da colheita, que giram em torno de 8 e 10% (FAO).

A quantidade de madeira utilizável perdida está presente em todas as fases da colheita florestal, desde o

corte, a extração e o transporte, e este material representa uma significante parte do total removido de uma

floresta. São as seguintes as principais formas de se perder madeira na colheita florestal:

Toco alto. Quando o operador da motosserra ou da colheitadeira florestal corta a árvore, ele deixa no campo

uma cepa ou toco. Podemos perder entre 0,5 de madeira no campo, se o corte para o abate da árvore for

mais alto do que o necessário.

Tocos altíssimo podem significar perdas de 3 a5% do volume das árvores assim abatidas.

No secionamento das toras devido aos rotores ou às lâminas de corte (serras). As máquinas modernas de

colheita possuem dispositivos de corte que variam de 0,8 até 3 cm, conforme seu desenho e conceito de

operação. As motosserras possuem largura de lâmina de corte de cerca de 0,9 cm.



RESÍDUOS FLORESTAIS

Quando secionamos a árvore em toras, a cada passe do equipamento de corte, perdemos essa largura

média de madeira que se transforma em serragem e cai ao solo. Quanto mais curtas as toras, mais cortes

serão necessários. Gastamos mais energia e perdemos mais madeira como serragem. São cerca de 0,45%

da árvore que se perde somente com essa operação.

Só para se cortar as árvores e as secionar em toras, estaremos perdendo 0,2% ou mais do volume de

madeira do povoamento. Se o povoamento estiver rendendo 300 m³/hectare no corte, só nessa operação

perderemos 0,6 m³ de madeira. Somando mais outros 0,5 deixados no toco alto, já termos um

rendimento de 1,1m³ a menos na produtividade da floresta.

No descascamento feito no campo. A operação de descascamento feita no campo é violenta e brutal.

Sempre teremos árvores que não resistem e se quebram. Além disso, sempre na raspagem da árvore para

se retirar a casca se raspa um pouco de madeira junto. Os resíduos do descascamento acumulam-se na

unidade de extração gerando um passivo ambiental. Essas perdas somadas já foram computadas em

alguns experimentos correspondem a 0,1 a 0,15% da madeira total. Nos ponteiros, galhos grossos e

árvores finas deixadas após a colheita. Esses valores correspondem a 2 a 8% do volume sólido total da

madeira comercial do povoamento. Essa ampla faixa varia em função da qualidade da floresta, das

especificações do diâmetro mínimo a colher, do equipamento usado na colheita e das habilidades e

cuidados dos operadores das máquinas.

Mesmo com cuidadosa catação manual dos resíduos de madeira, ainda permanece como resíduo na

floresta algo como 0,5 a 1,5% de madeira potencialmente aproveitável para lenha ou biomassa energética.

De qualquer forma, a retirada de ponteiros, galhos grossos e torrentes é uma maneira ecoeficiente de se

usar bem a floresta plantada.

Como resíduos florestais consideramos todo material florestal orgânico resultante da colheita, como

sobras de madeira, galhos, parte de cima do fuste isenta de galhos, e ainda materiais deixados em campo

como, tocos altos das árvores colhidas, galhos grossos das copas das árvores, árvores finas descartadas,

toras perdidas, esquecidas ou largadas no campo e ainda serragem gerada no abate da árvore e corte das

toras.



BIOMASSA ENERGÉTICA

Biomassa da parte aérea. Na geração de energia, a madeira do gênero Eucaliptos tem grande

importância nos setores comercial, industrial e residencial. Considerando o uso final da madeira, parte-

se do princípio de que a madeira deve possuir certas qualidades que atendam a certas características

relacionadas ao seu uso final. O eucalipto, por ser uma madeira de elevada versatilidade e elevada

produtividade, atende, na maioria dos casos, à necessidade energética do País.

Antes de avaliar como intervenções silviculturais afetam a qualidade da madeira, é preciso saber quais

índices de qualidade (características técnicas da biomassa) são importantes para produção de energia.

Dentre elas podem ser citadas: densidade, teor de minerais, poder calorífico, composição química

(elementar e imediata) e umidade.

Poder calorífico. O poder calorífico da madeira pode ser definido como a quantidade de energia na forma

de calor liberada durante a combustão completa de uma unidade de massa. O poder calorífico divide-se

em superior e inferior. O poder calorífico superior é aquele em que a combustão se efetua a volume

constante e no qual a água formada durante a combustão é condensada e o calor que é derivado desta

condensação é recuperado.

O poder calorífico inferior é a energia efetivamente disponível por unidade de massa de combustível

após deduzir as perdas com a evaporação da água. No Sistema Internacional o poder calorífico é

expresso em joules por grama ou quilo joules por quilo, mas pode ser expresso em calorias por grama ou

quilocalorias por quilograma. O poder calorífico divide-se em superior e inferior.

O poder calorífico superior é aquele em que a combustão se efetua a volume constante e no qual a água

formada durante a combustão é condensada e o calor que é derivado desta condensação é recuperado.

O poder calorífico inferior é a energia efetivamente disponível por unidade de massa de combustível

após deduzir as perdas com a evaporação da água.

Teor de umidade A umidade pode ser definida como a medida de quantidade de água presente na

biomassa e que pode ser avaliada pela diferença entre os pesos de uma amostra, antes e logo após ser

submetida a secagem. É possível apresentar os valores de umidade em base seca ou base úmida,

conforme a condição de referência adotada. O fato de a umidade ser colocada como uma característica

técnica na produção de madeira para energia é porque é necessário que a madeira seja pelo menos

parcialmente seca, antes de ser usada como fonte energética.

A presença de água na madeira representa a redução do poder calorífico, em razão da energia

necessária para evaporá-la. Além disso, se o teor de umidade for muito variável, o controle do processo

de combustão pode se tornar difícil.

É importante que o teor de umidade da madeira a ser usada como combustível seja reduzido,

diminuindo assim o manejo e o custo de transporte, agregando valor ao combustível. O conteúdo de

umidade máximo que uma madeira pode ser queimada no forno está em torno de 65% a 70% em base

úmida. Por existir essa umidade, é inevitável que ocorra uma perda de calor nos gases de combustão

em forma de vapor de água, já que a umidade da madeira evapora e absorve energia em combustão.

A quantidade máxima de água que a madeira pode conter para entrar em combustão tem sido calculada

em aproximadamente 65% na base úmida (o resto corresponde ao material sólido). Desta forma,

madeira muito úmida, com teor de umidade acima deste limite, necessita calorias de origem externa

para secar e entrar em combustão. Quanto maior o conteúdo de umidade da madeira, menor é o seu

poder de combustão, devido ao processo de evaporação da umidade, o qual absorve energia em

combustão.



CONSTITUIÇÃO BIOMASSA

5.3.3. Constituição Química. Considera que a estrutura física não é um importante parâmetro na

determinação do valor energético das madeiras, mas a composição química é de crítica importância. A

variação na composição química, dimensões, forma e arranjo dos elementos anatômicos e a ocorrência de

extrativos acarretam uma diferenciação nas características energéticas de várias madeiras. O poder

calorífico é mais alto quanto maior o teor de lignina e extrativos, porque os mesmo contêm menos oxigênio

que os polissacarídeos presentes na holocelulose (celulose e hemicelulose). A quantidade de carbono fixo,

fornecida pela unidade de madeira enfornada é função da porcentagem de lignina da madeira.

5.3.4. Massa específica. A massa específica é um dos principais índices de qualidade da madeira e os

métodos que se apóiam na massa específica básica, são os que mais satisfatoriamente mede a

quantidade de substância madeira por unidade de volume. Não há correlação entre densidade básica e o

poder calorífico. Entretanto, em relação ao volume de madeira a ser queimada a densidade está

positivamente relacionada com o conteúdo calórico da madeira, estimulando o interesse de madeiras

pesadas para a queima.

5.4 Densidade. A densidade é a quantidade de massa, expressa em peso, contida na unidade de volume.

É uma expressão relativa dos distintos elementos celulares que a compõe (vasos, fibras, traqueídes,

células de parênquima), da variação de sua parede celular, lume e espaços intercelulares e, em menor

grau, à presença de constituintes estranhos.

Fundamentalmente, depende de 3 fatores: da porcentagem de lenho tardio, do tamanho das células e da

espessura da parede celular. O modo mais comum de se referir à densidade da madeira, e da biomassa

em geral, é “densidade básica” (Db). Ela expressa a relação entre o peso absolutamente seco e o volume

saturado da madeira. Conhecendo-se a densidade básica da madeira e o volume produzido, poderá ser

feita uma estimativa da quantidade de matéria seca produzida.

A densidade básica é um parâmetro da maior importância para a determinação da qualidade da madeira.

No gênero Eucaliptos, a densidade básica pode variar entre espécies, entre árvores de uma mesma

espécie e dentro de uma mesma árvore em função, principalmente, do ciclo de vida da árvore e das

condições e dafo climáticas do povoamento. A variabilidade da densidade no sentido longitudinal (base-

topo), quando considerada a utilização tecnológica da madeira, torna-se tão importante quanto estudo da

variação entre indivíduos. Essas variações podem ser alteradas conforme as características do próprio

genótipo, idade da árvore, a amostragem, influências externas, variações ambientais e das condições

representadas pelas intervenções silviculturais utilizadas no povoamento florestal.

A densidade com alguns parâmetros anatômicos e químicos. Quanto maior a densidade básica da

madeira, maior o teor de lignina e extrativos, maior a espessura e comprimento das fibras e menor o teor

de holocelulose. O teor de lignina afeta diretamente a qualidade e a produção e pode ser considerado uma

das principais características da madeira associadas à produção de energia, em função da sua maior

estabilidade térmica e do seu maior teor de carbono.

5.4.1 Teor de minerais Os minerais presentes na madeira são importantes do ponto de vista energético

pois podem, quando queimados em fornalhas, caldeiras etc., formar incrustações nos equipamentos e nas

tubulações. O teor de minerais da madeira, usualmente expresso como teor de cinzas, corresponde, em

geral, a menos de 1% da base de madeira absolutamente seca. Muitos desses minerais encontram-se

presentes em combinação com compostos orgânicos, e os complexos formados desempenham funções

fisiológicas. Os principais minerais encontrados são cálcio, magnésio, fósforo e silício.



MATÉRIA-PRIMA 

Resíduos Podem ser Utilizados pelo Empreendedor. No processo de extração e do processo industrial

(beneficiamento da tora) resulta em um determinado volume de resíduos que podem ser utilizados no

processo de produção de pellets.

A empresa pretende em desenvolver um projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos florestais e

industriais na região para o desenvolvimento da unidade industrial de pellets de madeira.

Nesta fase vamos avaliar o sistema de aproveitamento dos resíduos florestais gerados na região

(descartado durante a extração) . Utilizaremos os resíduos do manejo florestal e tratos silviculturais

(referentes a desbastes e desramas, geralmente realizados em florestas de eucaliptos, e desbrotas em

florestas de Eucaliptos) e de resíduos da colheita florestal (galhos, topos, folhas, ramos, tocos, casca,

parte superior da árvore, partes quebradas da árvore, toras que não atingiram dimensões mínimas).

A utilização dos resíduos pela empresa produtora de pellets é uma estratégia para uma produção

industrial mais limpa e renovável que busca a maior sustentabilidade no sistema produtivo e industrial,

através da redução no consumo de energia, do uso racional dos recursos e da redução dos impactos

ambientais negativos. A produção mais limpa da empresa é a aplicação contínua de uma estratégia

ambiental preventiva e integrada, empregada no processo industrial, para aumentar a “eco-eficiência”

da produção de woodpellets.

A empresa pretende em utilizar numa fase primária todos os resíduos da colheita florestal da região

para geração de energia térmica que pode estar na forma de: Tocos altos das árvores colhidas. Galhos

grossos das copas das árvores colhidas. Ponteiros de fuste abaixo de um dado diâmetro pré-

estabelecido para o destope. Árvores finas descartadas pelo operador da máquina de colheita. Toras

perdidas, esquecidas ou largadas inadvertidamente no campo.

A matéria-prima que pretende utilizar tem duas finalidades na produção industrial de pellets. Poderá

utilizar a matéria-prima para a produção de pellets com uma qualidade inferior que será utilizado para

venda industrial para geração de energia em mercado interno e externo. E também poderá utilizar no

sistema de geração de energia térmica da unidade industrial (fornalha industrial para geração de

energia e vapor para a secagem da matéria-prima). Este é o sentido da sustentabilidade ambiental com

o aproveitamento dos resíduos florestais para a produção de pellets (geração de energia interna ou para

venda de um produto industrial).

RESÍDUOS FLORESTAIS

TIPO RESÍDUO FLORESTAL 

ÁRVORE Todos os componentes da árvore, incluído raízes, touças, fuste total, ramos,

folhas ou acículas e frutos

RAÍZES E TOUÇA Touça (depende da sua altura) e todas as raízes

FUSTE Tronco da árvore englobando a casca, da touça ao topo, exceto folhas ou

acículas, ramos e frutos.

PONTAS Parte do fuste total que não é aproveitado em exploração normal.

COPA Todos os ramos, folhas ou acículas, ponteiro e frutos.

RAMOS Todos os ramos e galhos, excluindo folhas ou acículas

FOLHAGEM Todas as folhas ou acículas.



MATÉRIA-PRIMA 

Produto Outra xxx

Eucalipto SIM

Pinus SIM

Reflorestamento SIM

Origem do Produto Compra de cavacos 1.200 Ton 

/ Mês

Lenha 8 a 20 cm -

Própria

3.500 Ton 

/ Mês

Serragem 100 Ton / 

Mês

Toras Ф > 20 mm

Granulometria  Inicial do 

Produto

Cavaco 10 ≤ C ≤ 30 mm

Serragem ≤ 3 mm

Umidade Inicial do Produto Cavacos 3º ≤ 60 %

Lenha ≤ 55 %

Quantidade de Matéria-prima Cavacos 3º 1.200 Ton 

/ Mês

Cavacos provenientes de 

serrarias (Pinus)

Tora ou Lenha 3.500 Ton 

/ Mês

Lenha com diâmetro entre 8 e 

20 cm (Pinus)

Serragem 100 Ton / 

Mês

Viabilidade Técnica Matéria-prima. O empreendedor tem conhecimento técnico do potencial de

biomassa residual na região. Os principais resíduos gerados na região em que pretende em implantar a

unidade industrial, nas diversas etapas do processamento primário e secundário da madeira são

representados basicamente por cascas, costaneiras, pó-de-serra, pó-de-lixa, refilos, destopos e peças

desclassificadas.

Identificamos os seguintes resíduos florestais e industriais:

As cascas de eucalipto, revestimento externo das toras vão ser aproveitados para a geração de energia

térmica em fornalha industrial no processo de produção de pellets.

Cascas de Eucalipto

Origem: Processo Desdobro de Toras

Finalidade: Queima industrial para geração energia térmica



MATÉRIA-PRIMA 

Wood Chips, Biomassa ou Cavacos (aparas, refilos e destopos). Os cavacos ou a biomassa residual

referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da largura das peças (refilo), que são

as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos), pranchas ou outras peças de seções

quadradas e retangulares.

Este resíduo tem uma significativa aceitação para o processo industrial.

Sendo biomassa ou cavaco sujo podem ser utilizados na geração de energia – fornalha industrial.

Sendo woodchips ou cavaco limpo para o processo industrial direto de produção de pellets.

Cavaco sujo de madeira e limpo de madeira de eucalipto

Origem: Picagem Industrial

Finalidade do uso do cavaco sujo: Geração de Energia Térmica e Aquecimento

Finalidade do uso do cavaco limpo: Produção de woodpellets



MATÉRIA-PRIMA 

5.6.3. Serragem ou pó de serra. A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra de redução na

tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo volume é significativo. É a principal matéria-

prima para a produção de pellets.

Serragem

Origem: Beneficiamento de madeira

Finalidade: Produção Wood Pellets



MATÉRIA-PRIMA 

Maravalha. Define-se maravalha como sendo aqueles resíduos do aplainamento das peças de madeira

após seu desdobro. É um resíduo mais comum nas indústrias de beneficiamento da madeira, em geral,

realizado somente com a madeira seca.

Pó de Maravalha

Origem: Beneficiamento de madeira

Finalidade: Produção de Pellets



ESTADO DE SANTA 

CATARINA

1.21. Estado de Santa Catarina . É uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro da região

Sul do país. As dimensões territoriais abrangem uma área de 95 733 km², sendo maior do que Portugal ou

a soma dos estados brasileiros do Rio de Janeiro e Espírito Santo com o Distrito Federal. Limita-se com os

estados do Paraná (ao norte) e Rio Grande do Sul (ao sul), além do oceano Atlântico (a leste) e da Argentina

(a oeste).

Santa Catarina situa-se no sul do Brasil, em uma posição estratégica na Unasul. O estado faz fronteira com a

Argentina na região Oeste. Florianópolis, a capital, está a 1.539 km de Buenos Aires, 705 km de São Paulo,

1.144 do Rio de Janeiro e 1.673 de Brasília.

Situa-se entre os paralelos 25º57'41" e 29º23'55" de latitude Sul e entre os meridianos 48º19'37" e

53º50'00" de longitude Oeste. Ao longo do litoral, aparecem planícies, terrenos baixos, enseadas e ilhas.

Essa porção do relevo recebe o nome de planaltos e serras de Leste-Sudeste. No centro-leste de Santa

Catarina, surge a depressão periférica. No oeste, sudeste e centro do estado, onde as serras são mais

comuns, o compartimento de relevo são os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná.



INFRAESTRUTURA 

SANTA CATARINA

1.22. Logística no Estado de Santa Catarina. Devemos preliminarmente avaliar a logística rodoviária,

ferroviária e portuária em Santa Catarina

1.22.1. Logística Rodoviária. Santa Catarina possui uma malha rodoviária que integra as diferentes regiões

do estado..A infra-estrutura rodoviária principal do Estado, representada pela malha rodoviária do PDR/SC,

compreende atualmente 10.359 km de extensão – incluindo as redes de rodovias federais (2.246 km),

estaduais (7.275 km) e municipais básicas (838 km) –, dos quais 6.979 km (67%) já se encontram

pavimentados.. As rodovias federais no Estado destacam-se as rodovias longitudinais BR-153, BR-116 e, em

especial, a BR-101 (integrante do eixo rodoviário do MERCOSUL), e também os casos das rodovias

transversais BR-282 (eixo de interligação do oeste do Estado) e BR-280 (que atende à ligação do planalto

norte ao eixo industrial do norte/nordeste e ao porto de São Francisco do Sul), e da rodovia BR-470 (que

serve à interligação do planalto com a região do vale do Rio Itajaí e daí ao porto de Itajaí). Esses grandes

eixos, já compreendendo trechos de rodovias duplicados e em vias de duplicação, chegam a apresentar

volumes de tráfego extremos de cerca de 50.000 veículos/dia nos segmentos mais solicitados da BR- 101.

Outra rodovia importante é a BR-470, que liga o meio-oeste ao litoral. Ela se conecta à BR-282 e à BR-283 e

por ela circula a produção agroindustrial que é exportada pelo porto de Itajaí. Pela BR-280, que liga a cidade

de Porto União, no Planalto Norte, com o porto de São Francisco do Sul, é transportada a produção da

indústria de móveis de São Bento do Sul.

Este Oeste Norte: BR-

280 – Rodovia

pavimentada que corta

transversalmente o

Estado, desde o porto de

São Francisco do Sul até

a divisa com a Argentina,

constituindo-se numa

ótima opção de acesso à

esse porto por via

rodoviária.

Sua extensão no Estado

é de 312,2 km e

interliga os seguintes

pólos de geração e

atração em Bento do

Sul São Francisco do

Sul, seu importante

porto escoadouro.



LOGÍSTICA 

FERROVIÁRIA

1.22.2. Logística Ferroviária no Estado de Santa Catarina Temos em Santa Catarina 1.361 km do modal

ferroviário construídos em três troncos: dois no sentido Norte-Sul e um no sentido Leste-Oeste, atendendo

o porto de São Francisco do Sul.

O sistema ferroviário principal que remanesceu da época pioneira acabou restrito, em Santa Catarina, a

duas estradas de ferro longitudinais (a EF-153 e a EF-116, ambas no planalto), cujos traçados atravessam

o Estado no sentido norte-sul, e a uma estrada de ferro transversal (a EF-280), ligando o porto de São

Francisco do Sul à Mafra, na região do Planalto Norte. Essa ferrovia que se desenvolve ao longo da região

da divisa com o Estado do Paraná foi denominada de Estrada de Ferro Paraná – Santa Catarina – EFPSC.

Essas três ferrovias, resultaram outorgadas em concessão, em 1998, à empresa Sul Atlântico S.A., atual

América Latina Logística do Brasil S.A. – ALL. Essa empresa administra e opera as referidas ferrovias

situadas no território catarinense, juntamente com diversos outros trechos ferroviários do país e da

Argentina.

Poderá o empreendedor em utilizar da ferrovia que liga São Francisco do Sul a Mafra (a EF-280), o qual

atende à ligação de parte da região norte e nordeste do Estado ao Porto de São Francisco do Sul.



LOGÍSTICA 

PORTUÁRIA

1.22.3. Logística Portuária no Estado de Santa Catarina O modal portuário em Santa Catarina é constituído

pelos portos de São Francisco do Sul, Itapoá, Navegantes, Itajaí, Imbituba e Laguna. Esses portos, cada um

com características físicas e geográficas exclusivas e com gestão operacional diferenciadas, estão

estrategicamente distribuídos pelos 561,4 quilômetros da costa catarinense.

Sendo o Porto de Laguna um porto mais caracterizado como porto pesqueiro ele não tem a mesma

importância que os outros na movimentação de cargas. Os cinco primeiros portos têm tido, como se pode

verificar pelas estatísticas apresentadas, um incremento acentuado na movimentação portuária e fazem

do Estado de Santa Catarina uma grande promessa logística no País.

A cidade de São Francisco do Sul localiza-se no extremo Norte do litoral catarinense. A área de influência

compreende o Estado de Santa Catarina e parte do Estado do Rio Grande do Sul.

O porto faz ligação com a BR-101 através da BR-280, num trajeto de 40 km totalmente pavimentados. É

servido pela Ferrovia Sul-Atlântico S.A., sob concessão da América Latina Logística (ALL), fazendo ligação

com a cidade de Mafra, distante 167 km no sentido oeste.

A partir de Mafra, a ferrovia segue nos sentidos norte e sul, atingindo as cidades de São Paulo e Porto

Alegre, além de importantes cidades dos três estados do Sul e de São Paulo. Possui 975 metros de cais

acostável, divididos em cinco berços de atracação.

O principal destaque entre os equipamentos disponíveis no porto de São Francisco do Sul são seus dois

carregadores de navios, ship loaders que, ligados por um sistema de esteiras transportadoras as moegas

rodoviária e ferroviária, possibilitam uma alta produtividade no escoamento granel pelo porto.

Os guindastes MHC são utilizados na movimentação de contêineres, podendo também ser empregados na

movimentação de outros tipos de cargas como graneis e carga geral. O porto de São Francisco do Sul,

essencialmente exportador, é o maior porto graneleiro do estado.

O mais novo empreendimento do setor portuário do Sul do Brasil, o Porto Itapoá é um terminal privativo de

uso misto para a movimentação de contêineres. O Porto Itapoá tem capacidade instalada inicial para

movimentar cerca de 300 mil contêineres/ano e foi concebido para ser referência de produtividade e

segurança entre os portos brasileiros. Para isso, conta com as mais avançadas tecnologias disponíveis,

como DGPS (Diferencial GPS) e RFID (Radio Frequency Identification), além de operar de acordo com o

ISPS Code– regulamentação internacional de segurança portuária. O acesso terrestre ao Porto Itapoá será

feito pela rodovia BR 101 seguido pela SC 415.

O Porto de Navegantes é um porto privado, brasileiro localizado na foz do Rio Itajaí, no município de

Navegantes, no estado de Santa Catarina. A empresa administradora do porto é a Portonave SA -

Terminais Portuários de Navegantes.

Com uma infra-estrutura completa para movimentação de cargas em contêiner, a Portonave conclui a

primeira fase do investimento e apresenta a seguinte configuração: Cais 900m Retroárea 270 mil m²

Profundidade do canal 11,3m ; Berços de atracação 3 Estacionamento para caminhões 150 vagas e Área

Administrativa 8.650 m2 Tomadas reefers 1.200.
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O Porto de Itajaí localiza-se no Litoral Norte do Estado de Santa Catarina. O porto está ligado a BR-101

através de um trecho de 10 km.

Através da SC- 470/BR-470, faz ligação com o oeste catarinense, passando pela região de Blumenau,

atingindo também a região de Brusque através da SC-486. O Porto conta com um cais com capacidade

para cinco navios, três pontos de atracação ou berços, os usuários possuem uma Estação Aduaneira de

Interior (EADI), com armazéns cobertos para carga geral e pátios de armazenagem, totalmente

alfandegados e um terminal de containeres.

Considerando o aspecto de infra-estrutura, o Estado de Santa Catarina possui hoje um dos mais

modernos sistemas de transporte intermodal, constituído de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. As

características físicas de todo o seu complexo de unidades portuárias, bem como a sua distância em

relação aos principais mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos, confere a categoria de

importante infra-estrutura marítima do Brasil.



LOGÍSTICA DE 
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1.23. Logística de Exportação de Pellets de Madeira (Granel). O presente tem como objetivo demonstrar a

dinâmica da logística que deve ser utilizada pelo empreendedor e engloba o transporte ferroviário dos

pellets (granel) até o porto de São Francisco e as operações portuárias.

A logística torna-se definitiva para a rentabilidade do empreendimento. A confirmação da viabilidade do

projeto ocorreu com as condições favoráveis de logística de exportação dos pellets para o mercado

europeu.

A escolha da localização da unidade industrial se deu principalmente pela necessidade de otimização dos

recursos de logística tanto da matéria prima florestal quanto dos pellets para exportação.

O pellets se constitui em uma commodities energética para utilização em termoelétricas, por força da

necessidade de substituição de combustíveis fósseis. O produto possui especificações regulamentadas por

normas, e basicamente consiste na concentração da energia contida da madeira.

Os fatores de competitividade econômica devem prevalecer em relação às alternativas fósseis e a logística

torna-se definitiva na composição dos custos finais para atendimento ao mercado de exportação.

O dimensionamento de todo o sistema de logística, e de produção dos pellets, tem por objetivo o

atendimento do contrato com o off taker e sua necessidade de obter o produto de forma constante dentro

de normas e especificações. O off taker tem realizado investimentos em suas caldeiras (geradores de

vapor) para queimar o pellets. A geração de energia elétrica requer o suprimento constante ao mercado

consumidor no país de destino e o fornecimento do pellets deve acompanhar esta exigência com reflexo

direto no dimensionamento do sistema de logística.

O suprimento de pellets, para tornar constante o abastecimento, conta com uma estratégia de estoques

para absorver as variações nas diversas etapas do transporte. O empreendimento considera a entrega do

pellets no porto de destino e cabe ao off taker o processo de descarregamento, transporte e estoque até o

ponto de consumo. O processo consiste em manter regular a chegada dos carregamentos até o porto de

destino dentro de uma freqüência pré-estabelecida.

A operação industrial conta com um estoque de toras na fábrica de cerca de 30 dias de produção para

absorver flutuações no sistema de transporte de toras originadas das fazendas. A filosofia operacional da

logística das toras de madeira implica em estocá-las, em cada fazenda, por um período médio de 30 dias,

para absorver variações na programação de transporte até a unidade industrial. O período total de

estoque, na fazenda e na fábrica, de 60 dias, torna-se essencial para a diminuição natural de umidade que

favorece o processo industrial.

O processo total de armazenamento compreende, em seu conjunto, uma média de 90 dias de estoque ao

longo dos processos florestais, industriais e de logística de forma a absorver flutuações por problemas de

transporte.
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O processo apresenta adicionalmente a necessidade de atendimento às normas européias de

sustentabilidade e certificações com destaque para a rastreabilidade. Os processos de rastreabilidade e

certificação implicam em relacionar os lotes de exportação, alocados em cada compartimento dos navios

graneleiros, com a origem no campo, além dos registros de movimentações e processamento industrial.

O porto de São Francisco tem aumentado seu volume de carga e possui possibilidades de expansão

destacando-se a importância estratégica para o MERCOSUL. O processo portuário apresenta simplicidade

e automatismo operacional . As composições ferroviárias apresentam fluxos diários provenientes

diretamente da unidade industrial. A locomotiva desatrela-se da composição e um sistema fixo, tracionado

com cabos de aço, posiciona um par de vagões por vez em duas moegas, localizadas abaixo do nível, para

o pellets fluir por gravidade devido ao tipo de vagão GFD. A base da moega alimenta uma esteira que leva

os pellets diretamente aos silos de estocagem.

As instalações apresentam condições de segurança e estrutura para tratar anormalidades possíveis no

processo de armazenamento e movimentação dos pellets. Os silos contem sistema de termometria que

mensura variações de temperatura direto dentro da massa estocada para prever decomposições

anaeróbicas que produzem gás metano e possibilidade de incêndios. A divisão dos estoques em silos

típicos limita a extensão de prováveis acidentes.

O transporte ferroviário ocorre através de contrato com a empresa ALL – América Latina Logística que

detém a concessão da ferrovia até o ano de 2.027 com cláusulas de renovação. O trecho consiste na

principal via de acesso para o porto de São Francisco. A ociosidade de carga leva a ferrovia a tornar-se

pouco lucrativa sem incentivos para investimentos em melhorias. O projeto passa a representar um

faturamento significativo e constante, sem sazonalidade, com potencial de crescimento da exportação de

pellets com as devidas conseqüências futuras do crescimento. A ferrovia atende perfeitamente a demanda

de transporte diário e constante da quantidade inicial de produção de pellets do projeto.

A unidade industrial vai possuir um silo típico de 2.000 toneladas com alimentação contínua de pellets

deste o último estágio de processamento que consiste na prensagem dos flocos secos de madeira. Os

silos tem a alimentação por esteiras que atingem a parte superior e o descarregamento por gravidade, a

exemplo do porto, pela parte inferior em esteiras posicionadas e acionadas abaixo do nível da base dos

silos e diretamente para os vagões. O dimensionamento da ALL corresponde a uma dedicação exclusiva de

16 vagões. O cálculo considera a carga de 62 toneladas por vagão e um ciclo médio por vagão de três

dias. A estimativa por vagão corresponde a um dia de carregamento na unidade industrial, um dia de

descarga no terminal portuário e cerca de 12 horas de deslocamento. A composição diária perfaz cerca de

10 composições com reservas para manutenções e problemas operacionais em 3 vagões por composição.

A logística para o produto final pellets apoia-se na continuidade do escoamento do pellets tendo em mente

que o cliente final abastece ininterruptamente os consumidores de energia elétrica que tem o pellets como

combustível substitutivo das fontes fósseis. A operação ferroviária com trajeto livre até o porto e a

operação em terminal portuário próprio garante o suprimento ao off taker. O conjunto de armazenamento

minimiza os efeitos de variações normais em todo o processo, desde a floresta até a chegada do navio em

portos europeus.



EMPREGOS NA 
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1.27. Estimativa de Empregos Região. A unidade industrial de produção de pellets deve funcionar em três

turnos, em 24 horas de funcionamento, todos os dias da semana.

Estão previstos a geração de 5 á 15 empregos diretos (mais de 50 indiretos) incluindo a parte de produção e

a parte administrativa. A quantidade de profissionais poderá aumentar em função do plano de expansão da

unidade industrial.

Para iniciar o empreendimento de aproveitamento de resíduos de biomassa lenhosa, o empreendedor vai

contratar uma equipe formada por três operadores (recebimento da matéria-prima, processamento e

automação, expedição e desenvolvimento industrial) por turno de trabalho (03 no geral) , um assistente

administrativo e industrial para o acompanhamento do processo produtivo, um assistente comercial e

financeiro (estruturação financeira e a venda) podendo atuar ainda na exportação do produto final, um

gerente por turno para a área industrial, comercial e administrativa, uma secretária executiva e o

empreendedor que será o administrador da unidade industrial.

A expansão do negócio será planejada conforme o aumento do faturamento (venda internacional).



1.28. Justificativa para a Implantação da Unidade Industrial de Pellets no Santa Catarina. As principais

justificativas para a implantação do empreendimento industrial de produção de pellets no Estado de Santa

Catarina são de ordem: desenvolvimento, técnica, locacional, socioeconômica e ambiental.

1.28.1. Desenvolvimento. O Estado de Santa Catarina encontra-se em processo franco de

desenvolvimento, tanto em termos populacionais como econômicos. O incentivo a novas empresas deve

ser alvo do planejamento estratégico estadual e municipal, desde que sejam respeitadas as

condicionantes do processo de licenciamento ambiental. No contexto, a instalação de uma empresa

inovadora poderá trazer benefícios à região, principalmente em termos de melhoria de infra-estrutura de

acesso como pela geração de empregos, renda e aumento da arrecadação municipal a partir da instalação

da empresa. Ressalta-se que a área industrial possui características de infra-estrutura incompleta

associada com uma baixa densidade demográfica está sendo foco de desenvolvimento com a previsão de

novos empreendimentos imobiliários e empresariais. É extremamente importante para a região a

instalação de uma unidade industrial de produção de pellets.

1.28.2. Técnica. Os resíduos de madeira, como por exemplo os pellets, como insumo energético são uma

importante alternativa de energia, tendo em vista que se trata de uma fonte renovável e descentralizada,

que promove a geração de empregos no campo e renda adicional.

1.28.3. Locacional. O empreendimento industrial apresenta uma visão integrada, entre o recebimento da

matéria prima (serragem) e a futura produção de pellets. Dessa forma, para compor à análise de

alternativas locacionais é necessário que sejam considerados os seguintes fatores: A existência de áreas

já cultivadas com florestas com eucalipto de propriedade do empreendedor na região é um atrativo para a

implantação da unidade industrial de peletização, pois tal fator facilita o fornecimento de matéria prima.

Considerando o aspecto de infraestrutura, o Santa Catarina possui hoje um dos mais modernos sistemas

de transporte intermodal, constituído de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. As características físicas

do Porto e de todo o seu complexo de unidades portuárias, bem como a sua distância em relação aos

principais mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos.

1.28.4. Socioeconômica. A adoção de energias renováveis é fundamental para o desenvolvimento

industrial. Definições como essas devem ser direcionadoras de soluções das ações economicamente mais

vantajosas e com menores impactos ambientais. O empreendimento industrial será de suma importância

para o crescimento do Estado de Santa Catarina, em termos econômicos e sociais, com a geração de

empregos e renda, em um região carente e com indicadores sociais abaixo da média brasileira.

1.28.5. Ambiental. O setor de produção de pellets trata-se de um sistema industrial diferenciado dos

demais produtos agrícolas e florestais, em função do seu caráter de reciclagem dos resíduos industriais.

Outras vantagens deste processo serão listadas a seguir: Utilização dos pellets favorável ao meio

ambiente, pois o CO2 emitido em sua queima é recuperado no crescimento de uma árvore. Possui baixas

emissões de gases de efeito estufa. Possui alto poder de produção de calor. Pellets para aquecimento

reduzem a dependência energética em relação ao gás e ao petróleo. É uma forma de energia renovável.

JUSTIFICATIVA 

IMPLANTAÇÃO



1.29. Relatório de Impacto Ambiental. A unidade industrial vai elaborar do Estudo e Relatório de Impacto

Ambiental - EIA/RIMA para instalação de um empreendimento ou atividade que possa causar alguma

degradação ambiental é encontrada na Resolução do CONAMA nº 001/1986, bem como na Constituição

Federal de 1988. É competência comum da União, do Estado e dos Municípios proteger o meio ambiente

e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora, conforme

determina o art. 23, incisos VI e VII da Constituição Federal de 1988.

O empreendimento deve estar inserido dentro dos princípios estabelecidos na Constituição Federal. Cabe

lembrar que as condutas e atividades consideradas prejudiciais ao meio ambiente sujeitarão os infratores,

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de

reparar os danos causados, por expressa determinação constitucional, prevista no § 3º do art. 225 da

Constituição Federal. Esta disposição constitucional foi regulamentada pela Lei 9.605/98, a Lei de Crimes

Ambientais.

1.30. Licenciamento Ambiental. É o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente

autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades que utilizem os

recursos ambientais, e que de alguma forma possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

No caso de empreendimentos que possam causar uma significativa degradação ambiental, a licença

ambiental só será concedida mediante a produção de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA),

acompanhado por seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA).

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração no meio ambiente, causada pelas atividades

humanas, que possa afetar a paisagem, os animais, as plantas, a terra, os rios, a qualidade dos recursos

naturais, as atividades sociais e econômicas, e também a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

Para o empreendimento considerando as suas características é necessário a elaboração do EIA/RIMA.

1.31. Legislação Ambiental. A avaliação de impactos tem por objetivo verificar quais os efeitos de um

empreendimento sobre o meio ambiente, através da análise da relação entre as atividades, estruturas e

resíduos do empreendimento e os componentes ambientais.

A análise dessas alterações visa, caso o projeto seja autorizado, propor ações para tornar o quadro

ambiental futuro o mais positivo possível, onde ocorra um novo equilíbrio ambiental em que não ocorram

perdas dos seus elementos ou da qualidade dos mesmos.

As alterações causadas pelas atividades previstas no empreendimento podem ser minimizadas,

prevenidas, compensadas, monitoradas ou gerar melhorias (potencializadas) através da adoção de

medidas e programas destinados a melhorar a qualidade ambiental do empreendimento e adequar sua

inserção no meio.

A proposição de uma medida considera uma estratégia onde sejam atenuados ou eliminados os efeitos

negativos nas várias etapas do processo.

Assim, medidas e programas preventivos evitam ou reduzem a possibilidade de ocorrerem impactos

negativos. Entretanto, quando as alterações são irreversíveis, as medidas buscam ações positivas de

compensação.

CONTROLE

AMBIENTAL



1.32. Projeção das Demandas de Infraestrutura. Neste item serão abordadas as estimativas das

demandas por infra-estrutura de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos

para a fase de operação do empreendimento.

1.32.1 Abastecimento de Água. O empreendimento não utilizará água em seu processo produtivo, a água

será utilizada apenas para o uso dos funcionários e lavagens de pátios.

A empresa contará ainda com um sistema de captação da água da chuva que auxiliará no abastecimento

da empresa, sendo esta água utilizada para lavagem dos pátios, descargas de banheiros, regas de jardins,

entre outros usos que forem pertinentes.

1.32.2 Coleta de Esgoto. Estimando que a produção média de esgotos sanitários corresponda, via de

regra, a 80% do volume médio de água consumido no abastecimento, o empreendimento em questão, na

sua ocupação total.

1.32.3 Resíduos Sólidos. Para fins de projeção da quantidade de resíduos sólidos de características

comuns, como resíduos de escritório e provenientes do refeitório, adotou-se o índice de 0,50 kg/hab./dia,

que representa 50% da média gerada de resíduo domiciliar por habitante.

Como parte das atividades da empresa, em condições de operação normal, não serão produzidos resíduos

perigosos.

Haverá produção de resíduos ferrosos normais e serragem de madeira, estes serão identificados e

diferenciados para correto armazenamento e posterior destinação final adequada.

1.32.4 Energia Elétrica. A eletricidade será fornecida pela rede estadual e será utilizada para as seguintes

atividades: Iluminação e climatização das instalações; Potência periférica em escritórios (PCs,

impressoras, copiadoras, etc.) Máquinas de produção de energia. A quantidade de energia elétrica

necessária será cerca de 0,5 MW.

INFRAESTRUTURA

ENERGIA



1.33. Produto Pellets de Madeira. Ao decidir pela produção de pellets, a empresa está optando em

desenvolver um produto de origem renovável, denominado de carbono zero e ecologicamente correto. A

principal razão para o desenvolvimento da unidade industrial de produção de pellets é o forte aumento da

demanda de energia térmica e de aquecimento que o mundo vai enfrentar nos próximos anos.

Para atender a crescente demanda internacional projetada de pellets, terá que aumentar também da

produção industrial mundial o que vem em demonstrar a viabilidade da unidade industrial. Além disso,

enquanto na maioria dos países, os pellets consumidos são produzidos no próprio país, no futuro, os

recursos de matéria-prima serão cada vez mais escasso. O mais provável dentro de uma década, mais de

metade de todos os pellets produzidos no mundo serão comercializados internacionalmente como uma nova

commodity de energia.

O Pellet é uma fonte de energia renovável pertencente à classe da Biomassa. O Pellet é um combustível

sólido de granulado de resíduos de madeira prensado, proveniente de desperdícios de madeira. O mercado

oferece várias tipologias de pellet com características que variam conforme os tipos de madeiras a serem

utilizado. São partículas de resíduos agrícolas ou agro-florestais compactados sob a forma de um pequeno

cilindro.

A utilização de pellets de madeira como combustível já é comum em aplicações tão diversificadas como

fornos de padarias, fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de pintura de veículos, estufas de

flores, secagem de grãos, calefação de moradias, aquecimento de água, entre outros. Há outras utilizações

para os pellets de madeira, como cama para animais (cavalos e gatos), como desodorizador de geladeiras,

banheiros.

Os pellets resultam de resíduos de madeiras. Durante o processo industrial, perde água e resinas, o que

confere um potencial calórico superior e normalizado face à madeira em bruto. Existe a compensação

(árvores que deram origem absorveram durante o seu crescimento ou libertam quando ficam em

decomposição no meio-ambiente). Quem utiliza o pellet não só contribui para a mudança global do clima,

mas também ajuda a reduzir o aquecimento global e o efeito estufa.

Os pellets são uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um combustível sólido a

partir de biomassa florestal e de resíduos gerados no processamento da madeira, permitindo uma

combustão com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer

combustível fóssil.

PRODUTO FINAL

WOODPELLETS



Outra definição pesquisada declara que pellets de madeira são um combustível orgânico de forma

cilíndrica, produzido através de biomassa adensada, proveniente de serragem e de resíduos. Com um

poder calorífico superior a 17 MJ/kg, o equivalente a 5 kWh/kg, ou mais comumente utilizado

4.500/4.700 kcal/kg, os pellets de madeira têm teor de cinzas abaixo de 0,5% e umidade inferior a 8%,

características que permitem uma combustão eficiente, de alto valor energético e praticamente limpa.

Por outro lado, a sua elevada densidade, superior a 650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de

armazenamento e de transporte, principalmente em distâncias mais longas. Quanto às suas dimensões,

os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de diâmetro, e de 10 a 40 mm de comprimento. Sua

geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho possibilitam uma alimentação contínua e extremamente

calibrada de caldeiras, onde ocorre a combustão dos pellets.

Para se obter um rendimento excelente é necessário se utilizar diferentes tipos de madeira com elevado

poder calorífico, onde o eucalipto se enquadra.

Os pellets que o empreendedor pretende em produzir pode utilizar a madeira em tora fina e de resíduos

mais baratos de outras atividades de processamento da madeira, principalmente, serragem e aparas ou

biomassa. Têm-se inúmeras vantagens com o uso dos pellets de madeira para gerar energia calórica, em

relação a outros tipos de combustíveis mais conhecidos. O balanço do dióxido produzido na queima da

biomassa é igual a zero, devido à sua absorção no processo de fotossíntese. Há de se observar as

propriedades químicas e físicas dos biocombustíveis sólidos, de uma forma geral, pois podem causar

efeitos múltiplos em relação ao seu uso térmico. Finalmente, os pellets são uma energia renovável que,

ao contrário dos seus concorrentes diretos, apresenta uma disponibilidade permanente.
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Os pellets são formas mecanicamente estáveis de pó ou de serragem de madeira com homogeneidade na

granulometria, maior densidade, de baixa umidade (regularizam e melhoram a eficiência na sua queima) e

elevado poder calorífico (são menos higroscópicos e muito mais resistentes ao apodrecimento ou à

fermentação). Esta transformação (alta densidade de produto) permite um aumento da eficiência de muitos

processos, tais como, um aumento do fluxo favorável e melhoria de propriedades de combustão (facilitam as

operações de manuseio, transporte e alimentação de caldeiras, possibilitando a mecanização). Os produtos

peletizados podem ser transportados com maior eficiência (cargas são limitadas por peso a não por volume,

utilizando-se a capacidade integral dos meios de transporte) usando sistemas existentes, tais como

transportadores em parafuso ou equipamento de sucção (diminui o custo de transporte e de armazenamento

pela elevada densidade do produto final) .

1.33.1. Fonte de Energia Limpa e Renovável. O pellet é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente,

resultando em um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de resíduos gerados no processamento

da madeira, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido de

carbono do que qualquer combustível fóssil.

1.33.2. Pellets Carbono Neutro. As plantas e as árvores removem o dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e

armazenam-no sob a forma de compostos orgânicos enquanto crescem, através do processo da fotossíntese.

Neste processo a luz, a água, os sais minerais do solo e o CO2, são utilizados como matérias-primas. Parte

deste composto florestal (inclusive do processo industrial) podem ser beneficiados pelo sistema de

compactação residual ou peletização na transformação de um combustível renovado como o pellets.

A queima de pellets nas residências (aquecimento) ou em processos industriais (caldeira para geração de

energia térmica), para a produção de energia, devolve à atmosfera o CO2 retido. O crescimento de novas

plantas e árvores (reflorestamento) mantém o ciclo do carbono atmosférico em equilíbrio, através da

reabsorção deste CO2. Este ciclo de carbono “zero” ou neutro pode ser repetido indefinidamente, desde que

a biomassa florestal seja regenerada nos próximos ciclos, colhida para utilização e pelo processo de

reflorestamento. A gestão sustentável das fontes de biomassa e na produção de pellets é de extrema

importância para garantir que o ciclo do carbono não seja interrompido.

Mesmo com o processo de produção industrial de pellets (baixa emissão de CO2), o balanço global do CO2

neste sistema é menos negativo do que o balanço de CO2 num sistema de produção de energia a partir de

um combustível fóssil, como, por exemplo, o carvão. Os combustíveis fósseis, tais como o gás, o petróleo e o

carvão, não são considerados neutros em carbono, visto que libertam o CO2 que foi armazenado durante

milhões de anos e não possuem qualquer capacidade de armazenamento ou seqüestro de carbono.

Existe a compensação (árvores que deram origem absorveram durante o seu crescimento ou libertam

quando ficam em decomposição no meio-ambiente). Wood Pellets é CO2 - neutro, com uma contribuição

considerável para a proteção da atmosfera e ao meio ambiente. Quem utiliza e quem produz de forma

sustentável o pellet não só contribui para a mudança global do clima, mas também ajuda a reduzir o

aquecimento global e o efeito estufa. O Brasil está comprometido em reduzir as emissões de CO2 com o

Protocolo de Kyoto para reduzir as emissões causadoras do efeito estufa. Isto somente poderá ocorrer com a

economia energética e a utilização de pellet para aquecimento residencial e industrial.
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1.33.3. Vantagens provenientes na produção e na utilização de pellets. Deste modo advêm várias vantagens

provenientes da utilização de pellets quando comparados com outros combustíveis, dos quais se pode

destacar:

Os pellets de madeira são o combustível sólido mais limpo. Devido às caldeiras de combustão altamente

eficientes desenvolvidas ao longo dos últimos anos, a emissão de compostos químicos, como óxidos de

nitrogênio (NOx), ou compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o que torna os pellets uma das formas

de aquecimento menos poluentes disponíveis atualmente no mercado.

A combustão é muito mais eficiente e liberta menos fumaça que a lenha normal (elevada umidade). Isto é

devido ao baixo teor de umidade dos pellets, resultado do processo industrial (secagem e peletização)

O seu tamanho reduzido permite dosear por unidade a quantidade necessária para a queima (residencial e

industrial) para a produção de energia.

Uma tonelada de pellets de madeira produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada e meia de

madeira in natura. Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de

transporte.

Com um poder calorífico superior a 18 MJ/kg, o equivalente a 5 kWh/kg, ou mais comumente utilizado

4.500/4.700 kcal/kg, os pellets de madeira têm teor de cinzas abaixo de 0,5% e umidade inferior a 8%,

características que permitem uma combustão eficiente, de alto valor energético e praticamente limpa.

Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de diâmetro, e de 10 a 40 mm

de comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho possibilitam uma alimentação

contínua e extremamente calibrada de caldeiras, onde ocorre a combustão dos pellets.

Redução da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o petróleo

representam um ponto muito importante no consumo de pellets, devido ao crescente aumento dos preços

destes combustíveis e à diminuição das suas reservas.

1.33.4 Vantagens Econômicas no uso de pellets. A matéria-prima para a produção de pellets apresenta uma

grande disponibilidade e versatilidade. A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes, pode provir

de resíduos florestais, industriais ou agrícolas e de plantações dedicadas.

Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-prima para a produção de

pellets é os resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator contribui significativamente para a

redução do risco de incêndios.

Preços mais atrativo quando comparado com outros combustíveis. O uso de resíduos florestais e também

dos desperdícios provenientes da indústria da madeira permite a obtenção da matéria-prima com um menor

custo.

O transporte e armazenamento de pellets é uma tarefa simples , devido à sua grande densidade (superior a

650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de armazenamento e de transporte, principalmente em

distâncias mais longas) e ao baixo risco de combustão.
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1.33.5 Vantagens Ecológicas no uso de pellets. No aspecto ecológico na produção e no consumo de pellets

temos que os pellets tem maior impacto ecológico face aos combustíveis derivados do petróleo e o carvão. É

uma matéria-prima disponível no nosso país (logo uma fonte de energia endógena) A reduzida emissão de

cinzas e partículas poluentes, tornam os pellets num combustível renovável e de energia.

No aspecto econômico na produção e no consumo de pellets temos que o aspecto principal é sem dúvida a

sua funcionalidade, pelo sentido prático que proporciona o manuseamento e armazenamento. Utilizados em

sacos de 15 kg que garantem um fácil transporte.

Acendem rapidamente (em recuperadores automáticos) e deixam pouco resíduos de cinzas, o que facilita a

limpeza. O menor consumo face à madeira, o custo inferior quando comparado com o gás, diesel e

eletricidade, permite uma poupança considerável no aquecimento seja periférico ou central. Permite o

conforto e beleza com uma combustão mais limpa, eficaz e com maior aproveitamento calórico.

Dentro do contexto atual, em face das perspectivas de esgotamento das fontes de combustíveis fosseis, das

resoluções do Protocolo de Quioto e das pressões ambientais, por parte das entidades ambientalistas e

governamentais, de instituições de pesquisa e da própria sociedade, torna-se fundamental o

desenvolvimento de alternativas energéticas que atentam tanto ao suprimento de energia quanto ao

desenvolvimento sustentável.

Neste contexto, a industria de pellets, constitui uma importante alternativa energética, com valoração

econômica no maior valor adicional do produto (adicional dos créditos de carbono) e ao caráter social com a

geração de novos negócios e criação de empregos.

1.33.6. Características dos Pellets. Uma das formas de melhorar a qualidade da biomassa na combustão é a

densificação, que aumenta a sua homogeneidade tornando mais fácil e econômico o seu transporte e

armazenamento e apresenta uma taxa de combustão comparável à do carvão, uma combustão mais

uniforme e a redução da emissão de partículas.

A densificação eleva a massa específica aparente da biomassa em muitos casos, 5 a 10 vezes superior ao

material de origem.

Os pellets devem possuir as características técnicas impostas pela certificação em vigor, deforma a poderem

ser comercializados internacionalmente e sem problemas de incompatibilidade na utilização nos

equipamentos de combustão.

As suas principais características, relacionam-se com a dimensão do produto, a sua densidade, as suas

propriedades químicas e os parâmetros mais relevantes durante sua queima, tais como o poder calorífico, o

teor de unidade e o teor de cinzas.

1.33.7 Dimensão dos pellets. A dimensão dos pellets e um dos aspetos mais importante, pois as caldeiras

são projetadas e concebidas com base nos valores presentes nas normas, sendo que pellets com valores

superiores aos normalizados podem causar problemas de alimentação no equipamento.

Segundo a certificação ENplus, os pellets podem possuir diâmetros de 6 mm ou 8 mm e comprimentos até

40 mm, sendo que até 1 %dos pellets podem conter 45mm de comprimento. Antes de embalados, os pellets

devem ser peneirados com uma malha de 3,15 mm, valor mínimo referenciado na legislação.
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1.33.8. Teor de Umidade. A biomassa apresenta elevados teores de unidade, razão pela qual, quando

enviada para produção de pellets, deve sofrer um processo de secagem até obter níveis de unidade abaixo

dos 15%, valor médio recomendado pelos fabricantes dos equipamentos.

Deste modo e assegurada a produção de pellets com teores inferiores a 8 %. O teor de unidade tem

influência na capacidade de autoignição da biomassa, assim como no poder calorífico, uma vez que, durante

a combustão parte da energia do combustível e desperdiçada na evaporação da água, e, conseqüentemente,

não fica disponível para a sua utilização energética.

Este parâmetro também intervêm na diminuição da durabilidade do pellet e no aumento da densidade

aparente.

1.33.9. Teor de Cinza. O teor de cinzas é um parâmetro com relevância na funcionabilidade da caldeira

industrial e na operação de limpeza, onde a combustão de pellets com elevados teores de cinza (qualidade

industrial) vai necessitar de um processo de remoção de cinzas mais regular e eficaz.

Este parâmetro varia muito em função dos diferentes tipos de biomassa sólida usadas na fabricação dos

pellets, sendo que cascas e folhas conduzem a elevados teores de cinza. Paralelamente, a cinza é um

material abrasivo o que, a longo prazo, pode causar corrosão nos elementos metálicos dos queimadores. Os

constituintes inorgânicos que mais contribuem para a formação de cinzas são o Si, Ca, Mg, K, Na, P, S, Cl, Al,

Fe e Mn, pois são os vulgarmente encontrados em maiores teores nas análises elementares as cinzas cujo

somatório e considerada baixa, compreendido entre 1% e 3%.

1.33.10. Densidade aparente. A densidade aparente refere-se a massa média de um sólido por volume, ou

seja representa a massa de um sólido granulado não considerando os espaços vazios entre os granulados.

Esta característica tem especial efeito no transporte e armazenamento dos pellets. Este parâmetro é

determinado através da relação entre o peso de uma amostra e o seu volume.

1.33.11. Durabilidade Mecânica. A durabilidade do pellet define-se como uma medida de resistência na

ocorrência de choque sou abrasão em conseqüência de processos de manuseamento e transporte. Este

parâmetro tem grande influência na formação de finos, pelo que pellets com baixa durabilidade tem

tendência a gerar grandes quantidades de finos durante as operações. Também a unidade interfere com este

parâmetro, razão pela qual os fabricantes recomendam o armazenamento dos pellets em locais secos.

1.33.12. Poder Calorífico. Num combustível, o poder calorífico corresponde a quantidade possível de energia

libertada, durante a combustão, por unidade de massa, sendo representado em MJ/kg, segundo o sistema

internacional de unidades. Nos pellets, este parâmetro varia conforme a origem da biomassa utilizada como

matéria-prima, no entanto restrita a um intervalo relativamente estreito para as diferentes tipologias de

madeiras, e consoante o teor de unidade. Segundo o estabelecido na certificação, este valor deve estar

compreendido entre 16 e 19 MJ/kg.
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1.33.13. Classes de qualidade dos pellets. Em termos de qualidade dos pellets de madeira, a norma

EN14961-2 da União Européia define três classes: a ENplus-A1, a ENplus-A2 e a classe PT-B

Os pellets de Classe A1 são aqueles cuja matéria-prima é madeira virgem ou resíduos de madeira sem

tratamento químico com baixo teor de cinzas, sílica e cloro.

Os combustíveis com teor de cinzas, de sílica e/ ou de cloro ligeiramente superior ao que determina a norma

correspondem já à Classe A2. Na classe B também é permitida a inclusão de produtos lenhosos com

tratamento químico ou em fim de vida (reciclados), sendo contudo os valores limite para os metais pesados

bastante rigorosos.

A declaração do produto deve ser emitida pelo fornecedor ao consumidor final. A declaração do produto do

combustível deve ser emitida para cada lote definido. A quantidade do lote deve ser definida no contrato de

entrega.

O sistema de certificação contém os seguintes pontos essenciais:

Requisitos para a produção de pellets de madeira e garantia de qualidade;

Requisitos para o produto;

Requisitos para rotulagem, logística e armazenagem.

Requisitos para a entrega aos clientes finais

1.33.14. Escala de Consumidores de Pellets. De acordo com o European Pellet Centre, os consumidores

europeus podem ser agrupados de acordo com o volume de consumo anual de pellets, da seguinte forma:

Pequena escala (demanda menor do que 10 toneladas) – Enquadram-se os consumidores residenciais,

principalmente para calefação dos ambientes e para o aquecimento de água, e pequenos comércios, como

padarias, pizzarias, entre outros. Na maioria das vezes, a venda é feita em sacos plásticos com 15/20 kg

através de distribuidores ou em redes de supermercados;

Média escala (demanda entre 10 e mil toneladas) – Com mais freqüência, são empresas, como lavanderias,

academias, hotéis, hospitais e aquelas que têm pequenas caldeiras, além de condomínios residenciais e

comerciais.

É a faixa de consumo que vem crescendo rapidamente, em função do risco do aumento de preços dos

combustíveis fósseis. É mais comum que a venda seja direta ou através de distribuidores;

Larga escala (demanda superior a mil toneladas) – Refere-se normalmente, a plantas industriais de porte

maior e termelétricas. A venda é feita diretamente ou através de traders que operam com grandes volumes

de pellets de madeira
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1.33.15. Utilizadores de pellets. O uso de pellets, pode ter três aplicações distintas:

• Produção de Calor;

• Produção de Calor e Eletricidade (Co-geração ou CHP, Micro-Co-geração ou Micro- CHP);

• Produção de Eletricidade (através de Combustão Dedicada ou Gaseificação)

Na Europa, Estados Unidos e no Canadá a principal utilização é no aquecimento comercial e residencial de

ambientes. Também é utilizado para a geração de energia em plantas industriais.

A utilização de pellets de madeira como combustível já é comum em aplicações tão diversificadas como

fornos de padarias, fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de pintura de veículos, estufas de

flores, secagem de grãos, calefação de moradias, aquecimento de água, entre outros.

Há outras utilizações para os pellets de madeira, como cama para animais (cavalos e gatos), como

desodorizador de geladeiras, banheiros, sapatos etc., como preventivo à dengue quando aplicado em

pratinhos de vasos, e até como desumidificador em armários e locais com umidade excessiva.

1.33.16 Diretrizes gerais de uso dos pellets. Os pellets podem ser utilizados como combustível para produção

de energia em centrais elétricas, de combustível pulverizado ou de leito fluidizado.Nestas centrais também e

comum utilizar pellets em modo de co-combustão com carvão como ocorre no Reino Unido.

No entanto, a principal aplicação deste bicombustível é o setor de aquecimento ambiente de serviços e

doméstico, para produção de calor.

A escolha deste biocombustivel, no setor doméstico, prende-se essencialmente com o seu baixo custo de

utilização. Para a recuperação da energia deste biocombustivel são essencialmente utilizados os fogões

residenciais de aquecimento, caldeiras ou queimadores de pellets.

O custo dos equipamentos, para aquecimento ambiente, varia conforme a potência máxima e o modo de

funcionamento. Assim, em geral, os equipamentos com funcionamento a água são mais caros comparados

aos que operam como lareira fechada.

O rendimento de um equipamento com alimentação a pellets pode chegar aos 90 %. No mercado

internacional, os pellets são comercializados, em média de 0,23 €/kg, acondicionado em sacos de 15 kg,

cujo preço varia entre 3 a 4 € por saco, para diferentes fabricantes e locais de venda. Podem ser

comercializados a granel ou em sacos de aproximadamente 1 tonelada (“big bags”) onde o custo por kg é em

geral inferior ao custo médio, a cerca de 0,19 €/kg.

Embora os pellets apresentem poderes caloríficos inferiores aos combustíveis fósseis, eles oferecem custos

por kWh inferiores, conseguindo ser um dos combustíveis mais baratos usados para aquecimento ambiente

de edifícios.
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PROCESSO INDUSTRIAL
1.34. Processo Industrial. Os projetos são de alta tecnologia, prevendo a instalação de uma planta industrial

com capacidade de produção de cerca de 28.800 toneladas por ano, com matéria prima vinda de processo

industrial. A indústria terá como produto principal os pellets de madeira, considerado como um combustível

sólido formado por pó de madeira prensado. A empresa prevê que os trabalhos de construção (instalação)

durem cerca de 4 meses e que a unidade estará apta a operar com capacidade máxima em 6 meses. A

matéria-prima a ser utilizada na empresa será serragem.

01 Moega de Recepção

02 Elevador de Canecas

03 Silo de Abastecimento do Moinho

03.1 Silo de Abastecimento da Peletizadora

04 Comporta Pneumática

05 Transição de Interligação

06 Alimentador Rotativo Magnético

07 Moinho de Martelos

08 Caixa de Expansão

09 Filtro Cartucho

11 Elevador de Canecas

12 Comporta Pneumática

13 Rosca Alimentadora

14 Condicionador Simples

15 Peletizadora Industrial

16 Resfriador Vertical

17 Exaustor Centrífugo

18 Conjunto de Tubulação de Ar

19 Ciclone de Alta Eficiência

20 Válvula Rotativa

21 Transportador de Arrasto

22 Elevador de Canecas

23 Válvula 1 x 2 Vias Pneumática Magnética

24 Silo de Ensaque

25 Comporta Pneumática

26 Caixa de Acerto de Fluxo

27 Comporta Pneumática

28 Conjunto de Ensaque e Costura

29 Conjunto de Tubulação de Interligação

31 Painel de Comando e Proteção Elétrico

32 Distribuição de Energia

33 Linha de Distribuição de Ar Comprimido

34 Automação Industrial

35 Sistema de Controle de Vapor

36 Conteiners Estruturais e Escadas

37 Supervisão de Montagem Mecânica e Start Up



1.35. Descrição Detalhada do Processo Industrial. O

empreendimento industrial apresenta uma visão

integrada, entre o recebimento da matéria-prima e a

futura produção de pellets.

1.35.1. Matéria-prima Florestal e Industrial. A matéria-

prima a ser utilizada no processo industrial será na forma

de serragem ou pó-de-serra.

1.35.2. Pátio de Recepção de Biomassa . No pátio de

biomassa receberemos a matéria-prima para o processo

industrial. A planta industrial vai operar ininterruptamente,

requerendo um contínuo abastecimento de micro-pó e

serragem para o processo industrial. A matéria-prima

(micro-pó e serragem) será recebida no pátio de recepção

de matéria-prima (área de armazenamento de matéria-

prima e biomassa de capacidade de 2.000 toneladas).

1.35.3. Silo de Abastecimento de Matéria-Prima. É

necessário assegurar a existência de estoque de matéria-

prima, o que acontece através da existência de dois locais

(pátio aberto e silo de matéria-prima) na unidade

industrial. A matéria-prima será transferida por transporte

pneumático passando pelo detector de metais ou resíduos

(pedra e inertes) ao sistema de alimentação para o

processo de secagem ao processo de moagem industrial.

1.35.4. Moagem Industrial. Passamos para a linha de

moagem e trituração da biomassa seca. Trata-se da fase

na qual a madeira já triturada (cavaco) é reduzida a

partículas de menor dimensão, ficando semelhante a

serragem e o micro-pó.

Do silo é transferido pelo sistema pneumático de

transporte até o prédio da unidade de moagem industrial.

A fibra da biomassa moída é transportada para o silo de

armazenamento.

INDUSTRIAL PELLETS 

DE MADEIRA



1.35.5. Silo de Armazenamento de Matéria-prima seca e

triturada. Utilizaremos no silo um sistema de ventilação

para ajudar a minimizar a condensação. Através de filtro

de mangas e um sistema de sucção, a matéria-prima seca

e triturada é transferida para o processo de peletização. A

fibra é comprimida por rolos de prensagem (granulador)

com um dimensionamento para produção de pellets

(6,5mm).

1.35.6. Processo de Peletização. Após passar pela última

refinação na unidade industrial de pellets, o material é

prensado, originando-se um granulado de madeira,

geometricamente cilíndrico, com diâmetro de 6 ou 8 mm e

comprimento entre 20 e 40 mm. A prensagem é

completado por dois rolos no interior da matriz, que

alimenta o material com orifícios criando uma alta

pressão. No processo de prensagem é necessário um

aquecimento até temperatura de 120-130 ºC (com

recurso a vapor seco).

Ao aquecer, a lignina da madeira torna-se mais plástica,

promovendo a agregação das partículas, sem que haja

necessidade de adicionar materiais adesivos (apenas

aditivo natural) .

Cada pressão produz cerca de 3 toneladas métricas de

pellets por hora. O vapor acrescentado e calor de

liberação de atrito durante a prensagem aumentam a

temperatura do pellets e é transportado para o sistema de

refrigeração por contra-fluxo.

1.35.7. Processo de Resfriamento. Após peletização, a

temperatura da madeira é normalmente cerca de 60 a 80

graus Celsius, e o teor de umidade é de cerca de 10%. 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 podendo chegar a

6,0%..
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1.35.8. Sistema de Pesagem e Embalagem. Os pellets,

após serem resfriados e limpos, passam por um sistema

de pesagem antes de serem confeccionados em sacos

específicos personalizados ou em big bags.

Este sistema de ensacagem pode ser controlado manual

ou automaticamente. No fim da linha de produção podem

ser armazenados em silos ou inserir-se numa máquina de

pesagem e embalagem.

1.35.9. Armazenamento de 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. Para armazenar uma tonelada

de produto é necessário um depósito de 1,8 m3. Desde

que armazenados em local seco, os pellets não se

degradam com o tempo. Os pellets podem ser

empacotados em sacos de papel de vários tamanhos ou

distribuídos a granel.

1.35.10. Transporte de Pellets. O transporte é um fator

muito importante para manter a economia na indústria de

pellets. Por esta razão as fábricas de peletização devem

estar localizadas o mais perto possível das fontes de

matéria-prima. Uma avaliação em termos de logística de

transporte é importante para a viabilidade do projeto

industrial.

Os pellets no mercado interno são distribuídos a granel,

transportados por caminhões.

1.35.11 Expedição de Pellets Ensacado ou a Granel. Os

pellets produzidos na unidade industrial, para consumo

doméstico podem ser comercializados a granel ou em big-

bags. De modo a efetuar um auto-controle de qualidade e

a facilitar a identificação de lotes que estão fora de

especificações. Desenvolvemos um sistema de

rastreabilidade nos pellets comercializados ensacado

descrito no procedimento operacional de identificação

dos pellets ensacados.
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A Brasil Biomassa desenvolve em Santa Catarina uma operação comercial de exportação de pellet de

madeira de uma unidade industrial em São Bento do Sul para a Itália. Trata-se da única operação

comercial de exportação de pellets com qualidade internacional do Brasil.
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1.38. Plano Estratégico para a Implantação da Unidade Industrial O Plano Estratégico que estamos

resumidamente apresentando detalha o conceito e a relevância da estratégia empresarial para o sucesso do

empreendimento industrial.

A definição de pontos estratégicos para a implantação da unidade industrial fornece um norte para a

organização e define como a mesma deve proceder para atingir os objetivos vislumbrados.

O planejamento estratégico que estamos apresentando é um processo gerencial que diz respeito à

formulação de metas e objetivos para a viabilidade da unidade industrial assim como sua execução, levando

em conta diversos aspectos a serem analisados e estudados anteriormente à sua criação.

Da criação até a implementação do planejamento estratégico que estamos discutindo neste plano de

negócios envolvem quatro etapas:

1. Análise da Empresa, onde analisamos as potencialidades e fraquezas da no desenvolvimento de uma

unidade industrial de produção de pellets com os fatores-chaves que podem levar ao sucesso empresarial.

2. Análise Estratégica, em que identificamos as oportunidades e ameaças através de estudos de projetos

industriais e escaneamento de cenários e ambientes, realizando as matrizes de competitividade e SWOT

(Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) assim como análise do mercado nacional e internacional

tanto no âmbito quantitativo como qualitativo.

3. Formulaça ̃o Estratégica, em que apontamos os objetivos estratégicos, as ações estratégicas de “como”

alcançar o objetivo, cronogramas, orçamentos e indicamos os sistemas de controles das ações a serem

implantadas.

4. Análise Financeira, em que realizamos as projeções de DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) e

balanço patrimonial assim como diferentes análises perante as novas possibilidades de situações financeiras

da empresa de acordo com o que será planejado e executado.

1.39. Avaliação Empresarial. A empresa tem grande experiência na área florestal e industrial e consolida o

seu interesse profissional para a implantação de uma unidade industrial de produção de pellets de madeira.

Potencialmente o projeto é seguro desde a garantia da matéria-prima até a venda internacional do produto

final.

Dentre os pontos chaves para o sucesso do empreendimento industrial podemos enumera:

a) Localização estratégica da unidade industrial numa região com ativos florestais e uma excelente logística

de transporte rodoviário.

b) Vocação geográfica do Estado de Santa Catarina para operações de exportação de pellets para os

Estados Unidos, Europa e Ásia.

c) Logística eficiente com extensas áreas contíguas para instalação do empreendimento industrial de

produção de pellets e principalmente para a exportação pelo Porto.

PLANEJAMENTO
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d) Será implantado numa área estratégica que permite a instalação da unidade e o projeto de ampliação

de infra-estrutura necessária para o recebimento da matéria-prima, armazenagem, refinação, peletização,

resfriamento, expedição, logística de transporte e marítima de forma eficiente.

e) Discussão com os players comerciais para a assinatura de pré-contratos com volumes significativos de

carga e mix de receita equilibrado.

f) Pretende o empreendedor em realizar investimentos substanciais em equipamentos industriais e

construir instalações de armazenagem e de processamento industrial. Também pretende em usar a

tecnologia automatizada de produção de pellets maximizando o desempenho em termos de tempo,

controle da produção e qualidade e a produtividade geral.

1.40. Análise Estratégica A elaboração de uma estratégia é importante para auxiliar a empresa a obter um

crescimento sólido e consistente, pois sem uma reflexão estratégica sobre o ambiente no qual a empresa

atua, a mesma acaba por ficar à mercê do mercado com ações reativas aos acontecimentos externos. A

estratégia definida de maneira formal estabelece uma mesma direção para a organização em termos de

seus objetivos e orienta o aproveitamento dos recursos de maneira mais objetiva e adequada.

Através das definições e fatos expostos, devemos destacar que o planejamento estratégico que

pretendemos implantar fornece uma visão bastante abrangente acerca do mercado de consumo

internacional e do ambiente no qual o negócio será estabelecido (público-alvo, concorrentes) e, ao mesmo

tempo fundamentamos como as atividades da empresa podem se associar com o ambiente e objetivos

traçados, sendo que estes foram determinados para que a empresa prospere no mercado.

Tais fatores estamos realizando através da análise das Forças de Porter, análise SWOT, análise de fatores

competitivos, estratégias competitivas de empresas, dentre outras.

1.40.1. Estratégia de diferenciação de produto. Esta estratégia está focada em alcançar uma alta

quantidade de clientes internacionais com o desenvolvimento de produto de qualidade (premium pellets)

com a certificação ENPlus.

A qualificação será a chave de sucesso para o empreendimento industrial. Além disso, sua vantagem

competitiva será bastante relevante a partir do momento que um número suficiente de compradores

aderirem o produto assim como seus atributos.

A motivação por esta estratégia poderá ser explicada por principalmente três pontos que consideramos

relevantes com um ganho de competitividade dentro do seu setor atuante após sua aplicação bem

sucedida:

(1) Fixação de um preço dentro do mercado internacional com um produto de qualidade e de alto poder

calorífico para geração de energia;

(2) Aumento das vendas unitárias com apoio da trading internacional do grupo German Pellets que pode

garantir a aquisição e a distribuição de toda a produção industrial e

(3) obtenção e fidelidade dos compradores internacional com a qualificação do produto final dentro das

regras internacionais de certificação.
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1.40.2. Estratégia de enfoque. Esta estratégia converge a um nicho de mercado especializado envolvendo

as grandes termoelétricas da Europa, Estados Unidos e Coréia do Sul. Ela vai oferecer aos compradores

internacionais atributos customizados que atendem as preferências e exigências com um alto grau de

eficácia do pellets de madeira.

1.40.3. Estratégia de melhor custo. Apesar da sua nomenclatura se assimilar bastante com a estratégia

de custo baixo, suas definições se diferem. A estratégia de melhor custo está conceituada muito mais no

valor em que o comprador internacional adere a aquisição do pellets, do que seu prec ̧o baixo em si. Em

outras palavras, o empreendedor pode estabelecer esta estratégia com uma capacidade de incorporar

atributos atraentes e semelhantes aos de seus concorrentes internacionais.

1.41 Análise SWOT Industrial WoodPellets. A Análise S.W.O.T. (ou análise F.O.F.A. em português) é uma

ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente interno, para a formulação de estratégias. Permite-

se identificar as Forças e Fraquezas da empresa, extrapolando então Oportunidades e Ameaças externas

para a mesma.

1.42. Pontos Fortes Origem Empresarial.

• Desenvolvimento do setor industrial nacional com inovadores empreendedores.

• Excelente retorno aos investimentos com custos relativamente baixos de produção e de investimentos

(tecnologia nacional com financiamento 100% pelos bancos de fomentos).

• A utilização da biomassa florestal e industrial com maiores ganhos em termos de produtividade gera um

resultado positivo e atraente para o investimento na unidade industrial.

• Viabilidade econômica pela produção em escala industrial com o favorecimento da logística do Porto

para a viabilidade da produção/exportação do produto e um resultado mais significativo para a empresa.

• Melhor custo benefício em função da produção e localização (menor custo em termos de logística

rodoviária e marítima, frete marítimo internacional e serviços aduaneiros).

• Experiência do empreendedor na gestão de desenvolvimento de negócios. Pellets é um produto para a

geração de energia térmica industrial. O empreendedor da unidade industrial tem experiência florestal e

industrial.

• Planejamento estratégico no desenvolvimento do projeto industrial avaliando todos os tópicos como

equipamentos nacionais e internacionais, fornecimento, players comerciais internacionais e a formatação

segura da planta industrial dentro da moderna tecnologia internacional.

• Fatores ambientais positivos no desenvolvimento da planta industrial.

• Fator positivo no uso de equipamentos da indústria brasileira (estímulo ao setor) e de uma linha de

crédito especial do BNDES e bancos de fomentos e comerciais para os equipamentos industriais.

• Desenvolvimento do plano de venda e marketing internacional com apoio da Brasil Biomassa para a

garantia de viabilidade do projeto industrial com assinatura de pré-contratos para a aquisição da produção

industrial.
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1.42.1. Pontos Fortes Internacional. Crescente aumento no mercado internacional de consumo de pellets

e Pellets. De acordo com a European Biomass Association, a expectativa é de que a Europa chegará a um

consumo anual de 80 milhões de toneladas de pellets e Pellets até 2020.

• A Comissão Européia determinou que até 2020, pelo menos 20% da matriz energética européia deverá

ser composta por fontes de energia renovável com o aproveitamento da biomassa. Estudo desenvolvido

pela Poyry e Mckinsey indica que a demanda por biomassa florestal, pellets e Pellets para geração de

energia (eletricidade e aquecimento) pode alcançar 340 - 420 milhões m3 em 2020.

• Aumento no mercado internacional de consumo de pellets para uso industrial, principalmente na Coréia

do Sul, China e Japão.

1.42.2 Pontos Fortes Nacional. Necessidade em agregar um valor para o aproveitamento dos resíduos

industriais e florestais e em especial o da biomassa. A tendência no mercado nacional é a produção

industrial de pellets como um produto de maior valor adicionado.

• Boa disponibilidade de áreas florestais na região e da utilização da logística. Apoio dos órgãos

governamentais e entes municipais para o desenvolvimento de um importante projeto industrial de Pellets

para o desenvolvimento econômico na região.

• Maximizar a eficiência de conversão de biomassa em Pellets minimizando os requisitos de matéria-prima

(melhor produtividade no uso da biomassa energética).

1.42.3 Pontos Fortes Municipal. Geração de dezenas empregos diretos e indireto nos municípios com a

implantação da unidade industrial de Pellets.

• O projeto pretende estimular a região com parceria com os institutos profissionalização para a demanda

industrial de novos empregos.

• Revitalização regional no desenvolvimento do setor florestal e para o desenvolvimento de novos

empreendimentos.

• Unidade industrial de Pellets no Santa Catarina será uma exemplo de sustentabilidade tornando a região

como um pólo exportador de um novo produto de energia limpa e renovável.

• Valorização dos produtores da região com o consumo de matéria-prima (biomassa florestal e industrial)

para o processo industrial.

• Posição estratégica para distribuição do produto final (acesso ao porto) para o mercado internacional de

consumo (excelente logística na região para o transporte rodoviário e marítimo dos Pellets).

• Grande oportunidade para os produtores na região para o cultivo de culturas energéticas como a

biomassa florestal para o abastecimento da unidade industrial.

• A unidade industrial de produção de Pellets será instalada em posição estratégica (próximo aos ativos de

matéria-prima e da logística de exportação) para o desenvolvimento ordenado dos municípios.
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1.43. Oportunidade Origem Empresarial.

• Visão da empresa na demanda do mercado interno e externo. Alargamento da base de demanda:

perspectivas de atender o mercado internacional.

• Localização privilegiada (próximo a fonte de fornecimento e da logística de exportação) com a

possibilidade de expansão (meta promissora do empreendedor no avanço da produção industrial).

• Meio Ambiente. Perspectivas favoráveis à conciliação da produção sustentável de pellets com o meio

ambiente. Produto de maior atratividade comercial em função de ser considerado carbono zero.

• Infra-Estrutura. Além do Estado de Santa Catarina de dispor de boa infra-estrutura (transporte, energia e

telecomunicações), a unidade industrial apresenta boas perspectivas de utilização de transporte

rodoviário até o Porto.

1.43.1 Oportunidade Origem Internacional

• Promissor mercado europeu de consumo de pellets em escala industrial (projeções indicam que a

demanda por pellets poderia, em teoria, chegar a até 150 milhões de toneladas até 2020, supondo que

50% de todas as caldeiras de aquecimento de óleo poderiam ser substituídas, em 2020, e assumindo um

nível da UE, a taxa de co-incineração média de 10% em todas as usinas de carvão na UE) para

substituição do carvão em termoelétricas (a UE utiliza mais de 1,3 bilhões de toneladas de carvão por ano

e apenas 5 dos 27 Estados Membros utilizam o sistema de cofing (carvão e biomassa) onde se for

substituído 15% do consumo industrial de carvão na UE significa mais de 260 milhões de toneladas de

pellets e biomassa por ano).

• Promissor comércio internacional de pellets (mercado global de pellets deve chegar a US$ 9 bilhões em

2020, segundo as informações de Michele Rebiere da Viridis Energy Inc no Congresso Pellet Supply Chain

Summit International Biomass Conference no Estados Unidos) e no desenvolvimento de negócios

sustentáveis (Seth Ginther, Diretor Presidente da U.S. Industrial Pellet Association aponta que em 2020 as

estimativas variam entre 25 até 70 milhões de toneladas de consumo internacional de pellets).

• Projetos de produção de energia térmica na Bélgica (as projeções de importação da Benelux de pellets

em 2020 é de 8 MMT), Holanda (as estimativas da demanda de importação de pellets para co-incineração

de 1,7 milhões de tep em 2020, o que equivale a um volume de cerca de 4 MMT e o ministério holandês

de assuntos econômicos estima a importação de pellets em 2020 em quase 5 MMT) e Dinamarca (deve

consumir 3,2 MMT com a importação de mais de 3,1 MMT de pellets de madeira em 2020 sendo que a

empresa de energia dinamarquesa Dong Energy planeja converter três usinas de combustíveis fósseis para

plantas multi-combustível, capaz de queimar gás , o carvão, bem como pellets e estima um aumento de

consumo de 1,6 MMT em 2.013, 2,7 MMT em 2017) em franco desenvolvimento.
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1.43.2 Oportunidade Origem Nacional

• Desenvolvimento de projetos envolvendo as culturas energéticas ou plantações de curta geração como

uma nova fonte de produção de biomassa, considerando o potencial florestal existente no Brasil.

• Novas tecnologias são necessárias para lidar com um aumento da carga de resíduos e que atendam a

demanda para a geração de energia, reciclagem e construção de novos sistemas de circuito fechado, co-

geração e a produção sustentável industrial de pellets.

• Como existe um grande potencial de áreas para a produção da biomassa florestal para implantação da

unidade industrial (grande oportunidade para os investidores nacionais e internacionais em energia) e em

proximidade a moderna estrutura portuária.

• O Governo e os Estados reconhecem a necessidade de novas fontes de energia e pretendem em

incentivar o desenvolvimento do setor industrial de produção de pellets e de aproveitamento da biomassa.

• Existe uma percepção pública de que os regimes de uso e produção de biomassa e pellets são bons para

o meio ambiente e a economia local.

• Interesse do setor privado nacional para a utilização de pellets para energia térmica industrial.

• Avanço no desenvolvimento e consumo de produtos renováveis no Brasil.

• Existência de nichos de mercado (rede hoteleira, resorts e piscinas) para o consumo de pellets.

• Impacto sazonal em toda a região com uma visão positiva da instalação da unidade industrial na

produção de pellets.

• Melhoria da eficiência energética no consumo dos pellets. Potencial efeito dinamizador das energias

endógenas e da eficiência sobre a atividade econômica e o emprego.

• Crescente consciência ambiental nacional favorece a abertura à participação das populações na

promoção das energias endógenas e da eficiência energética como o pellets.

• O grande diferencial deste empreendimento é que são vários fatores que o levam a torná-lo mais

competitivo como o planejamento estratégico da instalação da unidade industrial.

• Baixa concorrência na área de abrangência do mercado consumidor atual e potencial.

• Qualidade dos pellets a serem produzidos dentro das normas internacionais.

• Recursos humanos disponíveis com perfil compatível com as exigências requeridas para cada função.

• Estrutura física adequada e funcional. Disponibilidade na região de matéria-prima farta.

• Tecnologia de ponta empregada na fabricação dos pellets.

• Tendência de integração e inovação no desenvolvimento do processo de produção industrial de pellets

com o uso da biomassa.
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SWOT AMEAÇAS

PONTOS FRACOS

1.44 Pontos Fracos e Ameaças.

• Falta de uma política nacional e estadual que venha em estimular o consumo de pellets em escala

industrial no Brasil.

• Ausência de laboratórios no Brasil que possam ajudar no desenvolvimento do produto (padronização de

qualidade do produto industrial).

• Falta de competividade no mercado e de ausência de grandes produtores industriais de pellets e de

empresas de equipamentos industriais para queima (queimadores) e de caldeira industrial.

• Falta de estímulo em estudo de ordem técnica e de pesquisa universitária para o desenvolvimento de

projetos e negócios industriais na produção de biomassa, pellets e briquetes.

• Falta de política estadual de incentivo para o uso dos resíduos da biomassa florestal e industrial e de

pellets de madeira.

• Mercado recente no Brasil envolvendo a produção e o uso de pellets de madeira com o uso da

biomassa.

• Mercado de produção de equipamentos industriais no Brasil em fase de desenvolvimento (dificuldade na

implantação de uma unidade industrial de grande porte com o uso 100% dos equipamentos industriais

produzidos no Brasil).

• Falta de um fundo de investimento para a área de produção, pesquisa, competividade e inovação na

área de biomassa. Pequeno apoio na produção de produtos inovadores.

• Deficiente estrutura empresarial do setor de produção de pellets no Brasil. Esta situação é

freqüentemente associada com o uso de uma força temporária de trabalho (sem especialização) o que

significa baixos custos de produção (qualidade inferior), instalações improvisadas com mix de

equipamentos sem agregar uma tecnologia (adaptações de peletizadoras de rações animais para a

produção de pellets) e uma qualidade de produção que estão de acordo com as normas dos mercados

internacionais.

• Baixa formação profissional e de especialização de mão de obra para a produção industrial de pellets

(madeira) no Brasil. Necessidade da empresa em capacitar os profissionais para o trabalho a ser

desenvolvido na unidade industrial.

• Falta de usuários (termoelétricas e industrias) com potencial de consumo em escala industrial de pellets

no Brasil e que vem em desestimular (preocupações e insegurança no investimento) o desenvolvimento

do mercado nacional de produção industrial (apenas as projeções para o mercado internacional).



1.45. Plano de Gestão de Risco. Em termos gerais, a gestão de risco é um processo que tem o objetivo de

minimizar os efeitos adversos de perdas acidentais a um custo razoável na produção de pellets.

Nosso plano utilizado para a gestão de projetos é um processo sistemático de identificar, analisar, e

responder ao risco do negócio.

Isso inclui maximizar a probabilidade de eventos positivos e minimizar a probabilidade e conseqüências de

eventos adversos aos objetivos do projeto.

Com isso, foi definido como plano de gestão de risco da unidade industrial de pellets a seguinte seqüência

de processos principais:

• Identificação dos Riscos: assim, antes de ser identificado os riscos mais prováveis (atraso na obra ou na

entrega dos equipamentos ou na liberação da certidão ambiental) que possam afetar o desenvolvimento

da unidade industrial, será documentado segundo suas características.

• Quantificação do Risco: depois de identificar os possíveis riscos para o negócio, iremos quantificá-los e

compará-los entre si. A quantificação e a comparação dos riscos será executada no software. Com isso,

enfocaremos nossos estudos nos riscos potenciais para o negócio;

• Desenvolvimento das Respostas aos Riscos : tendo em vista os riscos potenciais para o negócio, será

desenvolvido um plano para melhores respostas e soluções às ameaças e aproveitamento de

oportunidades;

• Controle das Respostas aos Riscos: Com o andamento do negócio, vai ser possível identificar riscos não

identificados anteriormente, que serão prontamente quantificados, e se necessário (de acordo com a sua

potencialidade), desenvolvido um plano de técnico de resposta.

Cada um dos riscos devem ser solucionados de forma imediata evitando problemas como atraso de obra

ou na entrega do produto.

Todo o risco será descrito e classificado segundo o seu status para a execução de um plano de

contingência.

Posteriormente, desenvolveremos uma forma de mitigar o risco, assim como especificar se o risco é

interno e/ou externo à empresa.

Finalmente, é estimado para cada risco o impacto no negócio e a probabilidade de ocorrer.

Esses dois parâmetros, através da multiplicação dos mesmos, são necessários para o cálculo da exposição

do risco ao negócio.
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1.46. Formulação da Estratégia. As principais sub-atividades da formulação de estratégia para a atividade

de produção de pellets inclui a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente do negócio e

inclusão de algumas estimativas ou riscos para as alternativas discerníveis.

Para o sucesso de um empreendimento de produção de pellets temos que avaliar a capacidade real do

empreendedor ou potencial de aproveitar as necessidades percebidas no mercado ou de lidar com

possíveis riscos devem ser estimados da forma mais objetiva possível. A alternativa estratégica resultante

dessa comparação entre oportunidade e capacidade corporativa em um nível aceitável de risco é o que

podemos chamar de estratégia econômica.

A estratégia que estamos apresentando pode ser subdividida em três níveis – corporativo, do negócio e

funcional, formando uma hierarquia onde a estratégia de negócio é uma parte importante do ambiente no

qual as estratégias funcionais operam, e estratégia corporativa é um elemento importante no qual a

estratégia de negócio se encaixa. As estratégias de âmbito corporativo orientam e conduzem a corporação

em seu ambiente global, econômico, social e político. As estratégias de negócios estabelecem sua missão

e objetivos individuais, bem como definir como pretende competir em seus mercados. Já as estratégias

funcionais dizem respeito a todos os setores transformar os objetivos do negocio em termos que fazem

sentido para eles e determinar a melhor forma de organizar os seus recursos para apoiar a estratégia do

negócio.

1.47. Caracterizações do Setor e Concorrentes. No Brasil, segundo dados da ABIB, a capacidade instalada

em 2013 na produção de pellets era de 100 mil toneladas/ano . Não vai interferir a produção nacional e

nem em concorrer com a unidade de pellets. Temos todos os dados market share das empresas no

mercado nacional, a partir dos dados de capacidade produtiva sendo possível estimar esta participação e

não existe nenhuma unidade próxima da unidade industrial que pretende em implantar.

1.48 Estratégias de Marketing. No que diz respeito às estratégias de marketing, é importante analisarmos

tanto as variáveis controláveis (preço, distribuição, comunicação, força de vendas) quanto às

incontroláveis (ambiente político-institucional, econômico-legal, sócio-ambiental e tecnológico).

As estratégias de marketing que utilizamos possuem quatro principais dimensões: ajuste do produto

pellets às necessidades dos consumidores industriais; definição de canais de distribuição e venda

internacional; fixação de preços e por último, a promoção de produtos no mercado nacional e

internacional. A ótica e abordagem destas quatro funções cabíveis ao setor de marketing serão variadas de

acordo com o objetivo atual da empresa que pretende em comercializar toda a sua produção ao mercado

internacional.

As estratégias funcionais possuem um caráter mais de curto prazo do que outras estratégias praticadas

dentro de uma organização e também têm de ser coordenadas uma com as outras, para minimizar

conflitos inevitáveis de interesses individuais e aumentar as chances de alcançar os objetivos da

organização.

Seu objetivo é triplo e simples: (1) comunicar metas de curto prazo, (2) descrever as ações necessárias

para o alcance das metas e (3) criar um ambiente que estimule o alcance das metas.
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1.49. Análise Macro-Ambiental – Variáveis Incontroláveis. No que diz respeito à análise macro, os

seguintes pontos merecem destaque:

1.49.1. Político e Tecnologia Renovável . Aumento do interesse dos governos e das empresas por

tecnologias limpas. Aumento dos gastos com P&D e financiamento da inovação.

Apoio ao empresário que tem interesse em produzir (com o uso da biomassa) um produto renovável e que

venha em gerar dividendos e novos negócios e empregos.

1.49.2. Econômico e Financiamento BNDES. Aumento dos investimentos em países emergentes e com

custos de produção reduzidos. Aumento dos investimentos, incluindo fundos internacionais, em

tecnologias renováveis e limpas. Fonte de financiamento de todos os equipamentos industriais pelo

BNDES e agentes de fomento e comercial.

1.49.3. Sócio ambiental Aumento das discussões a respeito de tecnologias limpas e da redução de

emissões de CO2 na atmosfera objetivando minimizar o efeito estufa.

Apelo mundial por tecnologias inovadoras e mais limpas. Geração de crédito de carbono com o uso de um

produto carbono zero como o pellets.

1.49.4. Tecnológico Biotecnologia e Torrefação Pellets . Avanços nas áreas de biotecnologia e na

torrefação do pellets, o que permite a descoberta de novos compostos e desenvolvimento de novas

aplicações em tecnologias já existentes. Produtos inovadores agregando cada vez mais qualidade e

proporcionando ganhos aos clientes.

1.49.5. Variáveis Controláveis.

1.49.5.1. Preço A política de preços adotada num primeiro momento tem por objetivo garantir margens

capazes de sustentar o negócio em relação ao praticado no mercado.

Estaremos minimizando os custos com a utilização da matéria-prima.

1.49.5.2. Força de Vendas. No que diz respeito à força de vendas, o mercado de pellets é caracterizado

por contratos de fornecimento envolvendo grandes volumes de compra e, sobretudo, de longo prazo.

Desta forma o foco inicial da força de vendas será, principalmente, em grandes clientes por meio de visitas

técnicas, objetivando firmar contratos de fornecimento que ocupem toda a capacidade instalada inicial

com o objetivo de minimização das despesas.

A estratégia de preço a custos reduzidos proporcionará ganhos, desta forma a força de vendas terá

importante papel no aumento de participação no mercado.

Outro aspecto interessante relativo à força de vendas, é que esta, focará a venda não só do produto, mas

também de benefícios à imagem institucional da empresa, ao meio ambiente e a sociedade como um todo,

tendo em vista as características de diferenciação do produto Pellets frente aos existentes no mercado.

Força de vendas, tratando-se de uma nova tecnologia, é o conhecimento técnico a respeito do produto,

limitações e aplicações.
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1.50. Gestão Estratégica da Unidade Modular de Pellets. Utilizamos a metodologia de gestão estratégica

denominada balanced scorecard (BSC) que oferece um referencial abrangente para o desenvolvimento do

empreendimento para traduzir os objetivos estratégicos num conjunto coerente de indicadores de

desempenho fundamentados nas exigências competitivas da empresa. Trata-se de uma abordagem

adaptada às exigências da nova economia, pois estabelece condições para que a empresa possa modificar

a estratégia em função do desenvolvimento em tempo real. Implementá-lo requer muitas coisas:

A empresa deve definir os objetivos primários da empresa. Ela deve entender como os stakeholders

(produtores e compradores internacionais ) e os processos contribuem com seus objetivos primários. Tem

que desenvolver um cenário de objetivos secundários, que são os direcionadores de desempenho dos

objetivos primários. A empresa deve investir recursos para apoiar as estratégias que ela sente que

produzirão resultados. Deve desenvolver um conjunto de medidas para monitorar o desempenho dos

objetivos primários e secundários. Este é o papel convencional da contabilidade gerencial. Deve

desenvolver um conjunto de processos, subordinados a seus contratos implícitos e explícitos com os

stakeholders, para alcançar seus objetivos primários.

1.50.1. Balanced Score Card da pellets. A complexidade do gerenciamento do empreendimento de

produção sustentável de pellets exige um gerenciamento especial para avaliação do desempenho da

empresa dentro de quatro importantes perspectivas:

Etapas do processo de construção da unidade industrial. A implementação deste modelo exige não só um

adequado conhecimento da empresa, da sua situação atual e objetivos futuros, a clarificação da sua visão,

missão e estratégia como o envolvimento e cooperação dos elementos.

• Como podemos atender a demanda internacional de consumo de pellets para geração de energia? Com

um produto de qualidade, renovável e que venha gerar energia com eficiência atendendo os propósitos

das companhias internacionais que pretendem em mudar a matriz energética.

a) Objetivo estratégico: Intensificação da divulgação da unidade industrial convergindo uma produção de

qualidade, tecnologia industrial e logística de exportação.

Deve fazer uma série de comunicados internacionais demonstrando a intenção de produção de um novo

produto energético aos principais players comerciais internacionais.

Ações a serem executadas

Desenvolver um plano estratégico de marketing, publicidade e propaganda internacional.

Participar de feiras especializadas internacionais ligadas ao setor de energia e biomassa.

Comunicar e difundir o pellets com o uso da biomassa e suas vantagens.
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Divulgar mundialmente a imagem como uma grande fornecedora de soluções limpas no campo de energia.

Rotular a produção industrial com um novo produto ecológico e o caráter sustentável de produção.

Participar e explorar o mercado de créditos de carbono (aproveitamento da biomassa no desenvolvimento

industrial do pellets).

Desenvolver campanhas com agências setoriais para exportação como a Agência de Promoção de

Exportações (APEX).

Essa perspectiva de intensificação da divulgação da imagem é resposta à oportunidade apresentada na

análise ambiental em transmitir e criar a percepção de um produto energético - pellets, com caráter

renovável e limpo e que não agride ao meio ambiente.

Além dessa oportunidade, há a necessidade de se projetar como uma empresa com um novo produto

energético com o potencial reduzir o aquecimento global e as reduções de emissões dos gases do efeito

estufa. Assim, será mais uma ação estratégica de aproveitamento de oportunidade no cenário energético e

ambiental e em resposta aos anseios da comunidade (companhias de energia) internacional. Todas essas

ações culminariam com uma nova percepção positiva por parte dos players comerciais de pellets.

b) Objetivo estratégico: Identificar e Desenvolver uma nova Tecnologia Industrial aumentando o fator

energético do produto. Desenvolver uma tecnologia para a produção de um futuro produto energético.

Ações a serem executadas

Desenvolver no Brasil a tecnologia industrial. Interagir com os setores que estão desenvolvendo esta nova

tecnologia na Europa e Estados Unidos.

Perspectiva Interna: os indicadores internos devem refletir os processos organizacionais que exercem o

maior impacto sobre a satisfação do cliente (players comerciais internacionais), destacando-se os fatores

que afetam a duração dos ciclos de produção, a qualidade do produto e a produtividade.

Os indicadores de perspectiva dos compradores devem ser apoiados por processos internos. Nesta

perspectiva, devemos identificar os processos críticos para a realização dos objetivos das duas

perspectivas anteriores. Os processos devem criar as condições para que ofereça propostas de valor ao

comprador final capazes de atraí-lo e retê-lo nos seus segmentos de atuação, e, ao mesmo tempo, criar

valor para os acionistas da empresa.

Enumeramos alguns processos internos que podem ser avaliados :

1. Ciclo de inovação na produção de pellets – Desenvolvimento do produto – pellets na visão ecológica e

renovável (redução das emissões de CO2) para satisfazer às necessidades emergentes de players

internacionais em mercado presente como na União Européia e Estados Unidos e futuro como a China,

Japão e Coréia do Sul.

2. Ciclo de operações industriais– Qualificação dos equipamentos e do produto final , de maneira eficaz,

confiável e responsável.
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3. Ciclo de acompanhamento do produto. Acompanhar o desempenho do pellets junto aos players

comerciais e gerindo o apoio técnico, sempre que necessário para a qualificação do produto.

Os processos estratégicos na cadeia de geração de valor e a identificação dos processos que

transformarão ativos intangíveis em resultados para os players comerciais e em resultados financeiros, e

estabelece as condições em que deve executar com excelência para satisfazer os compradores

internacionais.

A seguir são descritos os processos para operacionalizar a unidade industrial de pellets:

a) Objetivo estratégico: Aumento do mix de produtos correlacionados a produção industrial. Uma nova

combinação de produção industrial com o aproveitamento sustentável de toda a cadeira de produção.

Ações a serem executadas: Incentivar a diversificação na construção da planta industrial. Estimular o

desenvolvimento de novos produtos integrados na produção de pellets e de energia. Criar grupos de

estudos para o desenvolvimento adequado de novos produtos.

O objetivo em consideração é uma forma de aumento da sinergia e ganhos para a Indústria envolvendo o

aproveitamento de toda a biomassa gerada na unidade industrial (gases, água, resíduos na extração e na

produção). Também pode ser um tipo de nova tecnologia de aproveitamento industrial e nesse tocante

representa um oportunidade internalizada pelo setor advinda do cenário ambiental e que até possibilitaria

o bloqueio de ameaças ambientais identificadas, tais como adição de novos produtos de cunho energético

e de fertilizantes oriunda da excelência operacional da unidade industrial de pellets.

b) Objetivo estratégico: Redução da variabilidade de preços da matéria-prima (biomassa ) via política de

aquisição de áreas para plantações florestais. Evitar o aumento nos custos de aquisição de matéria-prima

de terceiros fornecedores

Ações a serem executadas. Determinar níveis de estoques de matéria-prima na unidade industrial. Criar

um marco regulatório aos estoques de matéria-prima para projetos de expansão.

Esse objetivo é estreitamente relacionado com a análise de preços e estoque de matéria-prima realizada

no sentido de que, a diminuição de fortes variações nos preços praticados, poderá representar uma fonte

de recursos para o financiamento de pesquisa em novas tecnologias, as quais representam uma garantia

e ampliação das vantagens competitivas da empresa. Com o desenvolvimento e surgimento de novas

tecnologias e aumento das vantagens competitivas, combate-se a ameaça de novos concorrentes na

região.

c) Objetivo estratégico: Diversificação de canais de distribuição do pellets da União Européia para a Ásia.

Desenvolver o marketing internacional visando atender uma série de players comerciais em países da

União Européia e a Ásia.
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Ações a serem executadas : Desenvolver um eficiente plano de marketing internacional.

Realizar parcerias com transportadoras rodoviárias para o escoamento da sua produção industrial. Uma

vez que se possuem diversas alternativas de escoamento da produção, reduz-se estrategicamente a

dependência de um único modal e possibilita a concorrência nos canais de distribuição e barateamento de

custos com fretes e carretos.

d) Objetivo estratégico: Aumento da produtividade. Projeto integrado de produção automatizada (24 horas

por dia)

Ações a serem executadas

Melhoria de processo industrial e a criação de três turnos de trabalho.

e) Objetivo estratégico: Criar uma central de compras especializada em biomassa. Desenvolver uma

central para aquisição de matéria-prima de terceiros (fornecedores).

Ações a serem executadas

Realizar pesquisas de mercado de produção na região com futuros fornecedores de matéria-prima.

Divulgar através de campanhas os benefícios de um central de compras de biomassa.

Pesquisar e mapear os possíveis fornecedores por região (desenvolvido pela Brasil Biomassa).

Catalogar os possíveis produtores interessados em fornecimento de matéria-prima.

Para o aprimoramento da unidade industrial, a criação de uma central de compras de biomassa

configuraria uma excelente forma redução de custos de produção, e nesse tocante é uma maneira de

reforço e manutenção nos baixos custos de produção da empresa, que ampliaria as vantagens

competitivas da empresa, com o melhoramento do relacionamento com os fornecedores.

Perspectiva de Inovação e Aprendizado: a competição global pelo consumo de energia (pellets) exige que

todas as empresas (fornecedoras) efetuem melhorias constantes nos produto (pellets) e processo

industrial existente e sejam capazes de introduzir produto completamente novo (redução de emissões de

CO2) por meio da ampliação de seus recursos tecnológicos.

Pela complexidade da produção industrial de pellets, deve buscar o aprimoramento técnico, deve avaliar

todas as fases (extração até o produto final) e apreender com o desenvolvimento do produto.

A capacitação da organização se dará por meio dos investimentos em novos equipamentos, em pesquisa e

desenvolvimento do pellets em sistemas e procedimentos, e nos recursos humanos da empresa.

Medidas típicas para a perspectiva de aprendizagem e crescimento incluem satisfação, retenção,

treinamento e habilidades do funcionário, e sistema de informação disponível.
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1.51. Mercado de Consumo. O relatório anual de biocombustíveis revela que a União Européia é o maior

mercado consumidor de pellets em quantidade de 15,1 MMT (milhões de toneladas) no ano de 2014.

Impulsionado pelas directivas da União Européia e da política de incentivos dos Estados membros, a

demanda de consumo de pellets vai se expandir para 18 MMT em 2015. Conforme consta no relatório o

principal interesse comercial diz respeito ao consumo de woodpellets, biomassa sólida e gasosa utilizada

no setor elétrico e calor. A utilização destes dois setores de energia em 2023 deverá totalizar em 107

milhões de tep. Será necessário a importação em grande escala de biomassa e pellets .

As previsões mais otimistas do elevado consumo mundial de pellets são da European Biomass Association

que devem ser consumidos 80 milhões de toneladas de pellets em 2023 (importação direta do Reino

Unido, Holanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Suécia e a Itália). Sikkema projeta que a demanda por

pellets de madeira poderia, em teoria, chegar a até 150 milhões de toneladas até 2023, supondo que 50%

de todas as caldeiras de aquecimento de óleo poderiam ser substituídas, em 2023, e assumindo um nível

da UE, a taxa de co-incineração média de 10% em todas as usinas de carvão na UE.

A principal razão para o desenvolvimento de uma planta industrial de produção de pellets é o forte

aumento da demanda de energia que o mundo vai enfrentar nos próximos anos. Para atender a crescente

demanda projetada de pellets terá que aumentar também da produção industrial o que vem em

demonstrar a viabilidade do presente projeto industrial.

Além disso, enquanto na maioria dos países os pellets consumidos são produzidos no próprio país, no

futuro, os recursos de matéria-prima serão cada vez mais escasso. O mais provável dentro de uma

década, mais de metade de todos os pellets produzidos no mundo serão comercializados

internacionalmente como uma nova commodity de energia. Para ilustrar isso, desenvolvemos dois cenários

em que a produção de pellets para fins de exportação em diferentes regiões do mundo.
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1.52. Demanda Mundial WoodPellets. Para atender a crescente demanda projetada de woodpellets, terá

que aumentar também da produção industrial. Além disso, enquanto na maioria dos países os pellets

consumidos são produzidos no próprio país, no futuro, os recursos de matéria-prima serão cada vez mais

escasso. Sikkema et al. (2011) mostra que, embora em teoria, a União Européia poderia ser auto-

suficiente em relação ao fornecimento de madeira para a indústria florestal e do setor de energia até

2020, mas é bastante provável que a UE vá continuar em aumentar suas importações de pellets. O mais

provável dentro de uma década, mais de metade de todos os pellets produzidos no mundo serão

comercializados internacionalmente como uma nova commodity de energia. Para ilustrar isso,

desenvolvemos dois cenários em que a produção de woodpellets para fins de exportação em diferentes

regiões do mundo.

1. Cenário de Comércio Mundial. A principal base para os fluxos de importação esperados para o curto

prazo (2014-2015) são baseadas nas expectativas da indústria e na literatura recente em relatórios de

produtos da UNECE (UNECE / FAO, 2010). Estas fontes já levam em conta os investimentos em curso em

novas plantas de pellets ao redor do mundo e a velocidade máxima com que a produção de pellets e o

comércio internacional de consumo pode realmente crescer nos próximos anos. Para o período de 2015-

2020, o desenvolvimento potencial baseia-se na disponibilidade (projetada) de biomassa lenhosa e a

disponibilidade específica de biomassa lenhosa nas principais regiões de abastecimento.

2. Cenário otimista de alto comércio de consumo. Este cenário é muito conservador, mas assume que a

partir de 2014, um número de regiões do mundo como no Brasil vai usar a terra para a produção de

energia e propriamente para produzir pellets de madeira. Leva-se em conta a produção para o consumo

interno, os tipos disponíveis e predominante de matéria-prima ou de madeira. A oferta projetada de pellets

de madeira nas regiões é dependente da demanda suficiente, na União Européia (Sul) Leste da Ásia, e

possivelmente os EUA. Se esta exigência não for atendida, é muito improvável que os novos investimentos

serão feitos. O cenário de importação com base nas tendências do mercado de importação, opiniões de

especialistas que identificaram uma série de futuros produtores industriais de pellets como está

acontecendo os projetos em desenvolvimento no Brasil.
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1.57. Plano Financeiro No plano financeiro que estamos apresentando junto com o estudo de viabilidade

econômica e as planilhas financeiras será apresentado o principal indicador do plano de negócios: A

rentabilidade. É com a rentabilidade que o empreendedor está analisando que o a implantação da unidade

industrial de produção de pellets será viável ou não, assim como definir ações para reestruturar o plano de

negócios. Devemos considerar que em razão do volume de investimentos, de custos operacionais e de

despesas necessários para dar sustentação à continuidade operacional capaz de gerar um fluxo de

receitas em um empreendimento industrial de produção de pellets, exige-se do empreendedor (grupo

empreendedor) um comprometimento extremamente profissional com relação à administração financeira

e inovação do negócio.

Para que isso aconteça de forma efetiva, o Planejamento Financeiro é de fundamental relevância na

medida em que deve analisar minuciosamente as principais questões acerca da determinação de receitas,

custos e despesas, investimentos, fontes de capital necessárias para a execução dos investimentos,

necessidade de capital de giro, dentre outros índices/fatores econômico-financeiros. Assim, a necessidade

de analisar econômica e financeiramente a atividade em questão é extremamente importante, pois

somente através dessa análise o empreendedor passa a conhecer com detalhes e a utilizar, de maneira

inteligente e econômica, os fatores de produção do projeto industrial de produção de pellets. Além disso,

somente uma análise financeira bem feita será possível verificar a viabilidade do empreendimento.

1.57.1. Critérios Aplicados na Análise. A metodologia utilizada para avaliar a análise da viabilidade

econômico-financeira do projeto industrial considera a avaliação da Taxa Interna Retorno (TIR), do seu

Valor Presente Líquido (VPL), assim como do Payback do investimento, os quais são formas de análise

amplamente utilizadas e consagradas no mercado. Além disso, ao final faz-se uma análise por índices

financeiros e um estudo da sensibilidade do empreendimento com relação a possíveis variações em

relação ao cenário base apresentado.

De forma genérica, a determinação desses parâmetros consiste basicamente na interação dos seguintes

critérios: Capacidade de geração de caixa: um ativo tem valor enquanto gerador de retornos financeiros,

presentes e/ou futuros; Valor do dinheiro no tempo: não importa apenas o volume total de recursos que

serão gerados, é determinante, também, quando tal volume de recursos ocorrerá. Desta forma, os

principais núcleos para avaliação da viabilidade econômico-financeira do projeto industrial em questão

são: determinação do fluxo de caixa do empreendedor para o projeto e determinação da taxa de desconto

que representa o custo de capital adequado ao contexto das especificidades do empreendimento. Com

esses dois elementos é possível derivar a TIR, o VPL e o Payback do projeto industrial. A fim de

estabelecer o fluxo de caixa do empreendedor para o projeto foi desenvolvido um modelo em planilha

eletrônica no Excel®. Já para a determinação do Custo de Capital aplicou-se a teoria do WACC (Weighted

Average Cost of Capital, ou Custo Médio Ponderado do Capital em português) associada à teoria do CAPM

(Capital Asset Pricing Model, ou Modelo de Precificação de Ativos em português) para fins de cálculo do

Custo do Capital Próprio. Deve-se ressaltar que na análise de atratividade de qualquer projeto existem

duas possíveis abordagens para o Fluxo de Caixa: uma delas diz respeito à ótica do Projeto e a outra à

ótica do empreendedor. A opção por uma ou outra abordagem não deve alterar as conclusões da análise e

sua escolha se dá em função dos objetivos e contexto.
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1.58. Project Finance. A partir das projeções de demanda e preço, foi realizada a avaliação financeira da

unidade industrial, que envolve as estimativas: (i) do faturamento; (ii) dos custos operacionais fixos e

variáveis (“Operational Expenditures”, ou “OPEX”); (iii) das despesas gerais, de vendas e administrativas

(“Selling, General and Administrative Expenses”, ou “SG&A”); e (iv) dos investimentos (“Capital

Expenditures”, ou “CAPEX”) em implantação e manutenção relativo a planta de capacidade anual produção

de 28.000 mt de pellets. As informações relativas a OPEX, SG&A e CAPEX foram extraídas de estudos

conduzidos por empresas de engenharia e de consultoria que atuam em conjunto com a Brasil Biomassa

para elaboração deste plano de negócios e estudo de viabilidade. Trata-se de estudos conduzidos por

empresas idôneas e de reconhecida expertise em projetos de biomassa e pellets. A avaliação do negócio foi

efetuada em um modelo financeiro e se traduz na taxa de retorno do investimento. O modelo utiliza como

dados de entrada uma estimativa de demanda de venda de pellets, uma pesquisa de preços praticados no

mercado internacional, da determinação de investimentos necessários, da estimativa de custos operacionais

e da estrutura tributária.

1.59. Estrutura Financeira do Empreendimento Pellets. O plano de financiamento para a implantação da

unidade industrial de Pellets tem seis objetivos principais: a) assegurar a disponibilidade de recursos

financeiros suficientes à conclusão do projeto; b) assegurar os recursos necessários ao menor custo possível;

c) minimizar a exposição de crédito dos patrocinadores ao projeto; d) estabelecer uma política de dividendos

que maximize a taxa de retorno sobre o capital dos patrocinadores do projeto, sujeita às limitações impostas

por credores e ao fluxo de caixa gerado pelo projeto; e) maximizar o valor dos benefícios fiscais decorrentes

da propriedade aos quais o projeto dará margem; f) alcançar um tratamento regulamentário o mais benéfico

possível. O planejamento do financiamento da unidade industrial de Pellets inicia-se com a estimativa das

necessidades totais de recursos. Esse montante será igual a soma das seguintes contas: a) juros sobre a

dívida do projeto durante a fase de construção; b) taxas e despesas gerais para elaboração do Project

Finance; c) custo total das instalações para a conclusão do projeto; d) dinheiro necessário para cobrir a folha

de pagamento e outras despesas operacionais antes da conclusão do projeto; e) investimento inicial em

capital de giro.

Uma margem de segurança será adicionada ao montante estimado final, buscando proteger o projeto de

Pellets dos riscos operacionais, como por exemplo, custos excedentes na implantação da unidade industrial

(cost overrun). Após o levantamento da projeção de capital necessário, passaremos para a fase de

prospecção de fontes de recursos e pré-comprometimento com o financiamento. A construção do projeto da

Pellets não poderá iniciar até que todos os participantes estejam convencidos da disponibilidade de recursos,

para que também possam comprometer-se com as empresas que realizarão a construção. Os compromissos

de empréstimos com os credores de longo prazo ajudam no compromisso dos financiadores da construção.

Um plano de financiamento para o projeto de Pellets inclui arranjos tanto para o financiamento da

construção quanto para o ciclo de vida de operação. O financiamento para construção poderá ser captado

pela empresa basicamente de duas fontes: a) recursos de empréstimos bancários: empréstimos diretamente

através de bancos de fomento como o BNDES ou Banco do Nordeste; b) empréstimos diretos pelos

investidores: captação por parte dos investidores , diretamente junto aos bancos e fundos , da parcela de

financiamento que lhes corresponde e que será emprestada como capital para a empresa-projeto. A

empresa-projeto pagaria os empréstimos dos investidores com a receita decorrente do financiamento a longo

prazo.
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1.60. Engenharia Financeira do Project Finance. A opção pelo financiamento via Project Finance da Pellets

mostra-se mais atrativa, especialmente em função de alguns fatores: a) os recursos necessários são

elevados e um financiamento em bases convencionais limitaria a capacidade dos acionistas/sócios da

empresa em realizar outros investimentos, uma vez que seus balanços estariam comprometidos; b) o risco

do projeto industrial pode ser distribuído entre os vários participantes do projeto; c) as responsabilidades

dos acionistas/sócios em relação ao empréstimo limita-se, a partir de certo momento à sua participação

no capital integralizado no projeto; d) os financiamentos a serem obtidos pelas

empresas/acionistas/sócios que participam do capital do empreendimento não oneram, a partir de certo

momento da concessão, seus balanços (off-balance-sheet).

1.60.1 Arranjos Financeiros. As fontes de recursos para o financiamento de projeto de instalação de uma

unidade industrial de alta tecnologia de produção de Pellets são: a) financiamento governamental via

interesse social do BNDES BRDE, Banco do Nordeste através de subsídios, cessões, empréstimos ou

garantias; b) agências bilaterais e multilaterais de crédito, através de subsídios e empréstimos; c)

instrumentos de crédito bancário; d) colocações privadas de títulos junto a investidores institucionais.

No caso da unidade industrial da Pellets, os recursos necessários para a execução do projeto industrial

pode ser de aportes dos acionistas/sócios, assistência governamental (BNDES BRDE) e de um banco

multilateral de desenvolvimento.

1.60.2. Premissas Adotadas Adiante são apresentados os elementos principais que compõem as

demonstrações financeiras do projeto da unidade industrial de produção de pellets. Faz parte desta tarefa

o estudo dos seguintes itens, bem como das premissas que determinam as suas lógicas: investimento

inicial, receitas, custos e despesas, fontes de capital e impostos.

1.60.3. Investimento Inicial. O investimento inicial para a implantação de uma unidade industrial de

produção de pellets pode ser entendido como todo o recurso financeiro alocado na empresa para que

sejam supridas todas as necessidades básicas para seu funcionamento. Os investimentos estão divididos

em investimentos fixos, necessidade de capital de giro e investimentos pré-operacionais. Os investimentos

fixos são destinados à compra de máquinas e equipamentos industriais, instalações e veículos, móveis e

utensílios, equipamentos e obras civis, ou seja, aquisição de ativos para o negócio. A necessidade de

capital de giro é normalmente utilizado para a compra de matéria-prima (biomassa florestal e industrial) e

para o pagamento de despesas fixas mensais, como aluguel, salários, pro labore, até que a empresa gere

receitas para pagá-los. Os investimentos pré-operacionais são recursos disponibilizados para contratação

de empresa de consultoria, financeira, contabilidade e engenharia.

1.60.4. Custos de Equipamentos e de Construção Civil. Os custos de operação envolvem a aquisição de

equipamentos especiais para o aproveitamento integral biomassa florestal e industrial para a produção de

pellets. Devemos incluir um fator de contingência nas estimativas de custo de construção tendo em vista

cobrir eventuais erros de projeto, custos não-previstos e flutuações nas taxas de juros. Um planejamento

do projeto está sendo elaborado de forma integrada, contemplando toda a sua fase de desenvolvimento,

construção e operação. A cadência de produção deve ser planejada, de modo que as instalações sejam

capazes de absorver uma expansão futura da demanda.
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1.60.5. Custos Econômicos. O custo total da instalação industrial incluímos os custos de montagem e da

edificação prévia. Arbitrando-se o fluxo financeiro mais conservador, esses custos foram alocados no ano

zero. O custo médio usado para a biomassa (cavaco de madeira) é de R$ 70,00 ton. na unidade industrial

(matéria-prima e o transporte entre o local da disponibilidade da matéria-prima até a unidade produtora de

pellets) . Devido ao peso relevante do custo da matéria-prima no custo total, esta variável foi uma das

identificadas para a análise de sensibilidade.. Arbitrou-se que todas as vendas mensais têm prazo médio

ponderado de recebimento de 30 dias, gerando um custo financeiro sobre vendas de 1,5908% a.m.,

obtido a partir de uma SELIC de 12,25% a.a. mais um spread financeiro bruto de 1,0% a.m. Tendo-se

todas estas variáveis analisadas individualmente, o objetivo será realizar uma análise conjunta, a fim de

verificar as variáveis que possam alterar tais custos e aquelas que sejam mais sensíveis às mudanças de

cenário econômico.

1.60.6. Custos Administrativos. A mão-de-obra necessária para laborar na linha de produção é maior em

função do trabalho se desenvolvido em três turnos. No entanto, a variação funcional é pouco significativa

(unidade automatizada) visto a quantidade de operações a desempenhar será igual para as unidades de

produção.

Devemos considerar que a unidade industrial de Pellets vai necessitar de quatro funcionários na

administração (contas a pagar e expedição, secretaria, administração e contabilidade), um auxiliar de

serviços gerais para trabalho em apenas um turno. Em função da automatização da unidade industrial

teremos um diretor administrativo, financeiro e contabilidade (funções de gerenciamento administrativo e

financeiro da unidade industrial), um diretor industrial (funções de gerenciamento do processo industrial) e

um diretor comercial (gerenciamento comercial e para a venda direta do produto em mercado interno e

externo) atuando por um turno de trabalho na unidade industrial.

A unidade industrial de produção de pellets deve funcionar em três turnos, em 24 horas de funcionamento,

todos os dias da semana. Estão previstos a geração de 5 á 15 empregos diretos incluindo a parte de

produção e a parte administrativa. A quantidade de profissionais poderá aumentar em função do plano de

expansão da unidade industrial.

Para iniciar o empreendimento de aproveitamento de resíduos de biomassa lenhosa, o empreendedor vai

contratar uma equipe formada por três operadores (recebimento da matéria-prima, processamento e

automação, expedição e desenvolvimento industrial) por turno de trabalho (03 no geral) , um assistente

administrativo e industrial para o acompanhamento do processo produtivo, um assistente comercial e

financeiro (estruturação financeira e a venda) podendo atuar ainda na exportação do produto final, um

gerente por turno para a área industrial, comercial e administrativa, uma secretária executiva e o

empreendedor que será o administrador da unidade industrial.

A expansão do negócio será planejada conforme o aumento do faturamento (venda internacional). A

diluição do custo administrativo é aquela que é mais influenciada pela escala de produção, o que acaba

determinando o tamanho mínimo de uma planta industrial de pellets de madeira, que pretenda ter um

retorno convidativo que estimule o investimento. As componentes consideradas neste plano de negócios,

que formam o custo administrativo, foram determinadas para uma produção nominal anual de 28.000

toneladas.
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1.60.7 Custo Operacional de Produção. Estamos trabalhando com alguns tópicos do custo operacional de

produção, segmentado nas principais etapas do processo de peletização, envolvendo os custos de

matéria-prima bem como os custos menores em termos de energia para secagem, moagem, peletização e

resfriamento. Mas vamos avaliar os dados :

1.60.8.Custos Energéticos . Estima-se que, para se produzir uma tonelada de pellets, o consumo de

energia, incluindo-se todas as operações, desde a recepção da matéria-prima até a embalagem, pode

variar entre 80 kWh/t e 150 kWh/t de energia elétrica e aproximadamente de 950 kWh de calor por

tonelada de água para ser vaporizada (BNDES, 2011). A EUBIA estimou em 1.140 kWh/t de pellets

produzida, sendo que 86,2% desse total são demandados pela operação de secagem. Na mesma linha,

Thek e Obernberger afirmaram que 78,2% do custo total de produção de pellets são representados pelos

custos na aquisição da matéria-prima (43,0%) e na secagem (35,2%). Não menos importantes, os custos

com mão de obra (6,4%) e com a pelletização (6,7%) correspondem a mais 13,1%, determinando para os

quatro principais tópicos que têm que ser gerenciados.

Os custos de peletização incluem: transporte (5 kWh/t), moagem (15 kWh/t), peletização (60 kWh/t),

resfriamento (2,5 kWh/t) e ―vários‖ (2,5 kWh/t). Totalizando 85 kWh/t de pellets. O cálculo dos custos de

energia elétrica gasta nesse processo terá como base uma tarifa de R$ 0,2163561/KWh. O custo, então,

será de R$18,39 por tonelada de pellets produzidos.

1.60.9. Custo Ambiental de Peletização. O custo ambiental para o processo de peletização envolverá o

custo de emissão de dióxido de carbono para a energia elétrica gasta no processo. Como já mencionado, o

gasto de energia será de 85kWh/t. Então, o custo ambiental da peletização será de R$0,12899/t.
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VIABILIDADE 

EXPORTAÇÃO

1.61. Fator de Viabilidade da Unidade Industrial

Venda FOB Brasil. Projetamos abaixo um

resumo da viabilidade econômica da unidade

industrial utilizando como parâmetro o custo da

matéria-prima (seca com o processo de

moagem e secagem, perda na produção e de

umidade) no valor base de RS 111,00,

acrescido com o custo de produção industrial

de RS 76,00, o custo de energia, administrativo

e de trabalho e os custos de amortização

financeira do financiamento no valor de RS

76,00 e uma despesas de transporte e os

custos portuário no valor de RS 22,00. Neste

processo temos um EBITDA de lucro líquido de

RS 84,00 (projeto para exportação sem

incidência tributária) com uma venda FOB de

RS 370,00 ( preço baixo estimativo de euros

121,99, enquanto o preço de venda será de

160,00 euros) com caráter baixo estimativo.

1.62. Fator de Viabilidade da Unidade Industrial

Venda CIF Europa. Projetamos abaixo um

resumo da viabilidade econômica da unidade

industrial para a venda direta na Itália

utilizando como parâmetro o valor de venda

FOB de RS 370,00 ( preço baixo estimativo de

euros 121,99, enquanto o preço de venda será

de 160,00 euros) com o custo de transporte

marítimo (por tonelada de produto) no valor

base de RS 76,00, acrescido com o custo de

despesas gerais de documento (certidões) de

RS 17,00, o custo de despesa do despachante

aduaneiro de RS 5,00 e uma taxa de conversão

de amortização e de seguro internacional de RS

8,00 e de todas as despesas portuárias no

Brasil e na Itália de RS 65,00 (valores

auditados por trading company). Neste

processo de venda CIF temos mais um EBITDA

de lucro líquido de RS 62,00 positivo para a

viabilidade da implantação do projeto industrial.



1.67. Indicadores de Análise de Investimentos. Utilizamos os métodos de avaliação de projetos de

investimento de capital e de tomada de decisão de orçamento de capital, os quais são conhecidos,

também, por métodos-chave. Vamos avaliar no project finance: Payback, Payback descontado, Valor

Presente líquido (NPV – Net presente value), Taxa Interna de Retorno (IRR – Internal rate ofreturn), Índice

de Utilidade, Taxa Interna de Retorno Modificada (MIRR – Modifiedinternal rate ofreturn), e Índice de

Lucratividade (PI – Profitability index), conhecido, também, como Índice custo / benefício, entre outros.

Para pode analisar a viabilidade do projeto industrial de produção de pellets de e forma econômica e

financeira, existem alguns métodos. Dentro deles, são expostos os mais relevantes: Método do Payback

Simples; Método do Payback Descontado; Método do Valor Presente Líquido; Método da Taxa Interna de

Retorno; Método do Índice de Lucratividade; Método do Valor Futuro Líquido e Método do Valor Uniforme

Líquido, que serão expostos nesta mesma ordem.

1.67.1. Método do Payback. Em se tratando da unidade de pellets, o empresário vai destinar de recursos

para o procedimento industrial e a projeção dos resultados futuros para identificar o retorno do capital

investido. O Payback ou prazo de retorno de um projeto é a extensão de tempo necessária para que seus

fluxos de caixa nominais cubram o investimento inicial.

Tem como principais pontos fracos: não considerar o valor do dinheiro no tempo, não considerar todos os

capitais do fluxo de caixa, não ser uma medida de rentabilidade do investimento e exigir um limite

arbitrário de tempo para a tomada de decisão. É possível incluir o custo de oportunidade no cálculo do

payback, resultando no que se convenciona chamar de payback descontado .

Esse procedimento se chama método de payback para a avaliação de investimentos. É um dos métodos

mais atualizados na análise do retorno do capital é o payback, onde ele deve sempre ser o parâmetro

dessas análises, já que o método é simples e um dos mais usados, justamente por sua análise ser em

cima do fluxo de caixa projetado. Neste método existem dois derivativos, payback simples e payback

descontado. A grande diferença entre eles, é que o payback simples não considera o tempo que o dinheiro

ficará no negócio. Já no payback descontado, ele considera o tempo, ou seja, ele inclui o custo de

oportunidade do capital investido no empreendimento para avaliar o retorno obtido.

1.67.2. Método do Payback Simples. O payback simples é o tempo necessário para recuperar o capital

inicial investido, de acordo com o fluxo de caixa gerado no projeto a cada ano. O resultado abaixo gerado

no cálculo acima foi de 2,6 anos necessários para recuperar o investimento inicial.

1.67.3. Método do Payback Descontado. O método do payback descontado, tem os mesmos fundamentos

do simples, porém ele inclui o custo de oportunidade para medir o tempo de retorno do capital investido.

Foram usados os mesmo valores do fluxo de caixa do payback simples para perceber a diferença de tempo

estimado de retorno do capital investido.

Como se percebe, precisa de 3,04 anos completos para recuperar o investimento inicial. Com este

resultado, o projeto, já que atende a necessidade de três anos para o retorno do capital investido projetado

inicialmente.
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1.67.4. Método do Valor Futuro Líquido. O Valor Presente Líquido (VPL) é um dos métodos mais conhecidos e

usados para analisar projetos de investimentos. O VPL é a soma dos fluxos de caixas de cada ano

descontado pela taxa de juros, ou custo de oportunidade. Para calcular o VPL “depende do custo inicial, dos

retornos e suas datas de ocorrências, e de taxa requerida ajustada ao nível de risco do projeto.” O cálculo do

método do VPL compara todas as entradas e saídas de dinheiro na data inicial do projeto, descontando os

retornos futuros do fluxo de caixa versos a taxa de juro

VPL > 0 A empresa estaria obtendo um retorno maior que o retorno mínimo exigido; aprovaria o projeto

VPL = 0 A empresa estaria obtendo um retorno exatamente igual ao retorno mínimo exigido; seria

indiferente em relação ao projeto

VPL < 0 A empresa estaria obtendo um retorno menor que o retorno mínimo exigido; reprovaria o projeto

Utilizamos o método-chave do NPV para a análise dos fluxos de caixa é obtido pela diferença entre o valor

presente dos benefícios (ou pagamentos) previstos de caixa e o valor presente do fluxo de caixa inicial (valor

do investimento, do empréstimo ou do financiamento). O NPV corresponde à fórmula matemática, com a qual

se determina o valor presente de pagamentos futuros, descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o

custo do investimento inicial. Consiste na resultante dos valores dos fluxos financeiros, trazidos

financeiramente à data inicial ou “zero” do investimento. Como o nome já diz, o VPL traz o valor futuro líquido

do fluxo de caixa para o presente.. Mas o VPL foi acima de 1 o que torna amplamente viável o projeto

industrial de produção de pellets

1.67.5. Método da Taxa Interna de Retorno. A Taxa Interna de Retorno é uma das técnicas mais sofisticadas

e utilizadas na análise de investimento de projetos. A TIR é como taxa de desconto que torna nulo o valor

atual líquido do investimento. A TIR é a taxa de rentabilidade periódica do capital investido durante o prazo

de análise do projeto, ou seja, os valores de rentabilidade de determinados períodos serão reinvestidos no

projeto, considerando como valor de remuneração a mesma taxa da TIR. A TIR > Taxa Mínima de 29,81%

positiva para a implantação do projeto.. A TIR deste cálculo apresentou 29,81%. O valor percentual foi maior

que (k) custo de oportunidade, o que torna aceito o projeto.

1.67.6. Método do Índice de Lucratividade. Este método, é definido como o resultado de dividir a soma dos

presentes retornos do projeto em questão, considerando a taxa requerida (k) pelo seu custo inicial (I). O

Índice de Lucratividade mede o valor do projeto por unidade de custo na data inicial do fluxo de caixa do

projeto. Medir que a cada R$1,00 investido desde o início do projeto, gerará R$IL da soma dos presentes dos

retornos. Isto demonstra que a cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de 5 anos resultará em R$ 4,55

o capital. O índice de lucratividade foi acima de $1, o projeto industrial é totalmente viável.

1.67.7. Método do Fluxo de Caixa Livre Descontado . O Fluxo de Caixa Livre (levered free cash flow ou FCF) é

o fluxo certo para avaliar projetos, uma vez que representa o fluxo de caixa das operações que está

disponível para todos seus provedores de capital. Parte-se do lucro líquido (net income), reintegra-se a

depreciação (depreciation & amortization), subtrai-se as despesas de capital (CAPEX) e os aumentos no

capital de giro (increase in NWC), adicionam-se os fluxos de entrada de financiamento (increase in ST/LT

borrowing), chegando-se ao FCF (levered free cash flow) de cada período.
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1.68. Análise de Resultados Após o cálculo das projeções parte-se para a análise dos resultados. Esta

etapa é, basicamente, a aplicação dos conceitos dos Métodos de avaliação de investimentos.

1.68.1 Cálculo do Fluxo de Caixa Livre . A primeira etapa da análise é o cálculo do Fluxo de Caixa Livre

(levered free cash flow) do projeto. Pode-se verificar que o FCF do projeto é calculado partindo-se do Lucro

Líquido (net income), adiciona-se a Depreciação (anual depreciation & amortization), descontam-se as

Despesas de Capital (investing CF/CAPEX) e aumentos do Capital de Giro (increase/decrease in NWC) e

adicionam-se os empréstimos de curto (increase/decrease in ST borrowing) e longo prazos

(increase/decrease in LT borrowing).

1.68.2 Análise do VPL e TIR . A segunda etapa é o cálculo do Valor Presente Líquido (net present value –

NPV) e Taxa Interna de Retorno (levered internal return rate – IRR ou LIRR) a partir do Fluxo de Caixa Livre

(levered free cash flow) do projeto. A TIR calculada para o projeto em seus 10 anos de horizonte é de

29,81%, superior à taxa de desconto arbitrada pela empresa de 15%. O VPL é positivo.

Verificamos que as variáveis mais críticas e que tem maior impacto no resultado da TIR são:

Impacto negativo (quanto maior o valor da variável independente, menor a TIR)

Despesa de Capital (CAPEX);

Taxa de câmbio do Euro (exportação rate).

Impacto positivo (quanto maior o valor da variável independente, maior a TIR)

Fator de Operação da Planta Industrial

As variáveis Despesas de Operação (OPEX), Percentual de participação (equity %), Prazo de financiamento

(LT loan term) e Custo de financiamento (cost of LT debt) tem impacto menor no projeto de produção de

pellets.

Ainda, com base na Análise de Sensibilidade do projeto devemos focar nos seguintes cenários:

Aumento no preço de venda (melhor resultado) do pellets (avaliação dos custos de afretamento marítimo

para a Europa ou para a Ásia) resulta em maior retorno do projeto: possível avaliação em venda para a

Europa ou para a Coréia do Sul (menor custo de frete marítimo)

1.68.3 Redução das Despesas de Capital (CAPEX): otimização da construção, redução do preço do

maquinário (aquisição de equipamentos nacionais contra os internacionais com a incidência de 40,5% de

imposto de importação e de valores agregados como o custo final do equipamento importado e a variação

cambial.

ANALISE DE 

RESULTADOS



1.69. Análise de Sensibilidade. O Fluxo de caixa projetado caracteriza-se por apresentar diversas entradas

de capital e o maior fluxo de saída no valor residual estimado da empresa, o que leva a recuperação do

investimento a ocorrer em 2,6 anos.

Conclui-se que: O Projeto para a implantação da unidade industrial de Wood Pellets é totalmente viável já

que apresenta um valor atual líquido positivo e uma taxa interna de retorno acima do custo de capital

A análise econômica demonstrou que a taxa interna de retorno (TIR) tem suas taxas bem acima do

patamar do negócio sendo o valor presente líquido (VPL) positivo, o que credencia a implantação da

unidade industrial.

Para a conclusão : (1) definimos o cenário-base (base-case scenario) que será o ponto zero da análise, (2)

definimos a variável dependente, (3) definimos as variáveis independentes, seus valores-base (base-case

value), seus limites mínimo (lower limit) e máximo (upper limit), (4) calculamos o resultado final usando-se

desde o limite mínimo até o máximo, passando-se por todos os valores intermediários de cada variável

independente, e (5) confeccionarmos a curva com os valores (x,y) no plano para cada variável

independente.

Para verificar a sensibilidade da TIR (variável dependente) em relação às seguintes variáveis

independentes:

Custo dos equipamentos industriais produzidos no Brasil;

Preço de venda do produto para a Europa, Estados Unidos ou para a Coréia do Sul; 

Despesas de capital (CAPEX); 

Percentual de participação (equity %); 

Despesas de operação (OPEX); 

Prazo de financiamento (LT loan term); 

Custo de financiamento (cost of LT debt); 

Taxa de conversão do dólar (USD rate) 

ANÁLISE DE 

SENSIBILIDADE



1.70. Estratégia Final de Desenvolvimento. O futuro da qualidade ambiental da região (São Bento do Sul

Santa Catarina) onde será implantado o empreendimento levou em conta duas situações: a instalação da

indústria e a sua não instalação. Foram analisadas as mudanças positivas na implantação da unidade

industrial, a geração de dividendos e de novos empregos Considerando a não instalação da indústria em

função da falta de financiamento dos equipamentos industriais ou em dificuldades na obtenção de

certidão ambiental o cenário se manteria praticamente sem alteração sob o aspecto social ( sem a

geração de novos empregos) ou econômico (desenvolvimento econômico na região).

Do ponto de vista social e econômico, a não instalação do empreendimento manteria a atual situação na

região, onde a geração de empregos concentra-se em grandes agroindústrias, com limitações de rendas e

da qualidade de vida, mantendo-se a dependência de repasses dos recursos governamentais. O cenário

com a implantação do empreendimento não existem riscos de perda da qualidade da água, pela

inexistência de recursos hídricos em suas proximidades. Os efluentes sanitários e industriais gerados

serão tratados através de sistemas adequados, controlando-se assim os impactos sobre a qualidade da

água. Com a necessidade de escoamento da produção, haverá melhorias na disponibilidade de Infra-

estrutura local, essas adequações deverão ocorre, facilitando o desenvolvimento das atividades de

produção e a condições de vida da população.

Através do planejamento do uso do solo, o projeto em estudo considera a manutenção de áreas de

conservação, destinadas para Reserva Legal e Preservação Permanente, nas quais é possível

compatibilizar o uso dos recursos naturais com a presença do empreendimento. Contudo, esses efeitos

descritos acima no ar, solos, água, animais e vegetação deverão ser prevenidos ou ao menos minimizados

na medida em que forem obedecidas as medidas e implantados os programas propostos.

Com a implantação e operação do empreendimento, espera-se a criação de cerca de centenas postos de

trabalho diretos e indiretos, referentes tanto à área industrial quanto de serviços como comércio,

transportes e outros, proporcionando desenvolvimento socioeconômico com reflexos positivos na

economia local e regional.

A geração de empregos tem como reflexo direto a melhoria da renda e da qualidade de vida da população,

através dos rendimentos ou através da injeção de recursos na economia, bem como pela geração de

impostos para o setor público os quais, também, contribuem para o benefício social de toda a população

da região.

A operacionalização das atividades do empreendimento terá reflexos na economia também em relação à

melhoria das formas de comercialização, na medida em que será priorizada a aquisição de insumos e

serviços locais, inclusive fortalecendo o mercado local, com preços compatíveis com a realidade

econômica dos municípios. Significa criar uma cadeia de benefícios, sendo que a renda gerada passará a

circular na própria região, induzindo o aquecimento do comércio e serviços locais. A instalação do

empreendimento proposto deverá oportunizar postos de trabalho tanto à população rural quanto urbana.

Isso indica a existência de mão de obra ociosa na região com capacidade de trabalho e de promover o

desenvolvimento, através da transformação de recursos em bens e serviços. Portanto será extremamente

benéfico para a região e o Estado de Santa Catarina a implantação da unidade industrial de produção de

pellets de madeira.

ESTRATÉGIA  FINAL 

DESENVOLVIMENTO
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL PRODUÇÃO WOODPELLETS

Descrição do Processo Florestal e Industrial. Este empreendimento destinado produção de pellets de

madeira, cuja produção estimada será de 4 toneladas/hora envolvendo desde a produção e a utilização da

matéria-prima florestal e o seu transporte até a área de recepção industrial da matéria-prima. O processo de

produção de pellets que estamos implementando é dividido nas seguintes partes:

Estrutura industrial e florestal para o aproveitamento e o processamento da biomassa florestal.

Pátio de recepção de matéria-prima e de formação da unidade de recebimento, armazenamento,

carregamento e processamento da biomassa florestal e industrial.

Sistema de armazenamento da matéria-prima (silo) e o transporte para o processo de picagem e secagem

industrial.

Estrutura industrial de geração de energia térmica.

Sistema de moagem e trituração da matéria-prima.

Sistema industrial de peletização e de resfriamento. Sistema separação, embalagem, armazenamento e

transporte do produto final.

Ressaltamos que a produção de pellets é constituída por um conjunto de atividades, as quais se podem

agrupar em três etapas principais: recolhimento de matéria-prima, processamento e comercialização do

produto final. A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes, resíduos florestais, industriais e

plantações florestais de rápido crescimento. A segunda etapa de processamento da matéria-prima é

efetuada na linha de produção onde a biomassa é preparada, transformada em pellets sendo estes

posteriormente embalados ou armazenados em silos. A última etapa passa pela venda e distribuição de

pellets. A venda pellets pode ser efetuada para o mercado interno ou pode proceder-se à sua exportação.
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Estrutura industrial e florestal para o aproveitamento e o processamento da biomassa florestal. Para o

aproveitamento sustentável da matéria-prima para o processo industrial devemos desenvolver

preliminarmente na área florestal uma área para recolhimento, processamento e transporte.

Pretende o empreendedor em desenvolver um projeto 100% sustentável envolvendo o recolhimento,

processamento e transporte da matéria-prima na unidade florestal que podem ser utilizados para a

produção industrial de pellets (tora, lenha, cavaco de madeira) ou para a geração de energia térmica na

fornalha industrial.

O empreendedor pretende em utilizar a tora fina e lenha da floresta de cunho energético para o

processamento (picagem industrial e sistema industrial de peletização) e a biomassa envolvendo os

resíduos do processo florestal (árvores em todos os seus componentes como costaneiras, galhos, raízes,

touças, fuste total – casca e topo, pontas, ramos e copa) para queima industrial.

Recolhimento e Transporte de biomassa nas áreas florestais sem pré-processamento. Este método

consiste em recolher e efetuar o transporte da biomassa residual sem que esta venha em passar por

nenhum processo de picagem ou trituração industrial, mas somente é aconselhável em distância muito

reduzidas (10 a 15 km), entre a floresta e os centros de processamento.

Sendo a baixa densidade uma das principais características da biomassa, o seu transporte só será viável

se distância entre o local de recolhimento e o processamento for relativamente pequena. Para

ultrapassar esta condicionante, a cadeia de aproveitamento da biomassa deverá ser executada em

simultâneo com a exploração da madeira comercial. Se considerarmos que, desta forma, os meios

técnicos (de transporte e processamento) e humanos (operadores) são os mesmos para as duas cadeias.
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Avaliação dos Resíduos da Colheita Florestal. Os resíduos resultantes das operações de colheita florestal

geralmente são deixados na floresta (galhos e ramos, parte superior das árvores, toras que não atingem

dimensões necessárias mínimas de uso). Uma quantificação dos resíduos resultantes da colheita

mecanizada de toras de Eucaliptos grandis/Pinus com diâmetro acima de 6 cm, resultou em 16,17 m³/ha de

madeira desperdiçada, representando 4,5% do total. A densidade aparente dos resíduos (cascas, madeira,

folhas, etc.) da colheita florestal varia de 130 a 180 kg/m³, para conteúdos de umidade entre 30 e 50%. No

processo industrial de peletização vamos aproveitar todos os resíduos florestais para a queima em fornalha

industrial.

Processo de cavaqueamento dos resíduos. O processo de cavaqueamento pode ser definido como redução,

do tamanho do material em partículas menores, a transformação da biomassa florestal em cavacos e

desintegrados. Este processo soluciona os problemas de manuseio, estoque e transporte da biomassa

florestal, o cavaqueamento também prepara o material para a conversão energética, pela redução no

tamanho das partículas e homogeneização da composição do material. Os cavaqueadores podem ser

providos de motor próprio ou podem ser acoplados a tratores e caminhões como fonte de potência motriz. Os

modelos de maior porte, apesar das limitações operacionais em função do peso e dimensão, possuem a

vantagem de terem elevada capacidade de produção de cavacos e, por isto, são mais indicados para áreas

com disponibilidade de grande quantidade de biomassa. Os modelos menores acoplados a tratores têm

como vantagem uma maior mobilidade e agilidade em condições de campo, adaptando-se melhor a

condições adversas de terreno e solo com baixa capacidade de suporte. A alimentação dos cavaqueadores

pode ser realizada manualmente ou por grua hidráulica e a descarga dos cavacos produzidos ocorre por

impulsão pneumática através de uma calha ou por sistema de correias. A produtividade do cavaqueamento é

influenciado pelas características técnicas do cavaqueador. Há diversos tipos de cavaqueadores disponíveis

no mercado, podendo ser do tipo picador ou triturador. A escolha do tipo a ser utilizado vai depender das

dimensões do resíduo processado, da quantidade de cavacos requerida e da capacidade de produção

desejada, bem como o tamanho e uniformidade das partículas dos cavacos.
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Processo de picagem dos resíduos. Os picadores possuem lâminas ou facas, geralmente acopladas em

um disco ou em tambor, que cortam a madeira com alta velocidade de rotação, produzindo cavacos de

forma e tamanho uniformes e superfície lisa.

Os picadores de disco são mais sensíveis a impurezas na biomassa cavaqueada e, por isso, são mais

indicados para matéria-prima homogênea, como árvores desgalhadas.

Os picadores de tambor não são tão sensíveis a heterogeneidade da matéria-prima, sendo adequados

para processar resíduos florestais.

O desempenho dos picadores é influenciado pelo ângulo e pela afiação das facas, pela velocidade de

rotação e pela velocidade de alimentação. Outros fatores incluem o diâmetro e a umidade da madeira

cavaqueada.

As trocas e afiações das facas são as maiores causas de tempo parado dos picadores, que perdem a

capacidade de corte e conseqüentemente resultando em redução da produtividade e aumento de

consumo de energia por quantidade de material cavaqueado.

Processo de trituração dos resíduos Os trituradores são equipamentos que possuem martelos, que

quebram os despedaçam a madeira com alta ou baixa velocidade de rotação, produzindo cavacos de

forma e tamanhos irregulares e superfície áspera.

Os trituradores são bastante tolerantes as impurezas na biomassa, como areia, solo e pequenas pedras, e

têm vantagens de não necessitarem de afiação de facas.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL PRODUÇÃO WOODPELLETS

Processo de cavaqueamento em toras curtas. Na colheita florestal de toras curtas, as árvores são cortadas,

desgalhadas e traçadas com comprimento de 3 a 6 metros no interior da floresta. . Após o corte as toras já

cortadas são removidas de dentro da floresta para a periferia dos talhões ou pátios intermediários.

A implantação de um cavaqueador para aproveitamento dos resíduos gerados, são incluídos nas fases de

trabalho desse sistema, o baldeio, o estoque e o cavaqueamento dos resíduos.

Assim os sistemas convencionais de corte e remoção das toras no interior das florestas são diferenciados

basicamente pela fase de cavaqueamento, que pode ser realizada dentro da floresta, as margens de

estradas, em pátios intermediários ou na indústria.

Extração de resíduos florestais . Como os resíduos possuem menos densidade que a madeira em forma de

toras é necessário a utilização de equipamentos industriais do tipo Forwarder para a extração dos resíduos.

A capacidade de transporte de um Forwarder convencional é de 4 -5 m³.

A caçamba pode ter suas dimensões aumentadas resultando em uma capacidade de transporte de 8 - 14

m³.

A garra convencional utilizada no carregamento das toras de madeira não é adequada para o carregamento

dos resíduos, sendo substituída por uma garra com "dedos", comercialmente disponível, aumentando em

torno de 30% a rapidez de carregamento se comparado com a utilização da garra convencional.
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Preparação dos cavacos nas margens de estradas. Os resíduos florestais são removidos para as margens

das estradas, e podem ser imediatamente cavaqueados ou estocados para redução da umidade. Os

tratores móveis equipados com picadores ou trituradores são os mais indicados para esta tarefa, pela sua

versatilidade em condições adversas. Normalmente os resíduos processados são adicionados diretamente

em caminhões containers que são responsáveis pelo transporte.

Preparação de cavacos em pátios intermediários . Os resíduos florestais coletados são removidos para

pátios intermediários, onde são estocados para redução da umidade e posteriormente picados. A

preparação de cavacos em pátios intermediários é recomendada para o abastecimento da planta de

produção de pellets que vai ter um grande consumo de biomassa. Quanto maior a disponibilidade de

resíduos, maior será a viabilidade de utilização deste sistema.

Preparação de cavacos na indústria de produção de pellets. Os resíduos podem ser transportados da

unidade florestal até a planta industrial de produção de pellets em sua forma in natura. Normalmente os

resíduos são processados com a utilização de picadores ou trituradores estacionários.

A viabilidade econômica deste sistema esta relacionada com o custo do volume transportado, devido a

baixa densidade dos resíduos, sendo que pesquisas indicam que são consideradas economicamente

viáveis distâncias de transporte até 70 km. Uma das alternativas que são empregadas para contornar o

problema é a compactação dos resíduos no caminhão, utilizando-se carregador florestal com garra mais

pesadas. A economia operacional da preparação de cavacos na indústria com a utilização de picadores ou

trituradores fixos pode tornar o processo mais barato, em vista, ao uso de equipamentos moveis na

floresta. Este sistema possui uma logística facilitada, uma vez que o carregamento e o transporte dos

resíduos independente da etapa de preparação dos resíduos.
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Estoque de resíduos florestais. A estocagem de resíduos florestais é uma fase muito importante da colheita.

A biomassa florestal recém colhida não é indicada para ser utilizada como combustível devido ao seu baixo

desempenho energético. Os resíduos florestais podem permanecer amontoados na floresta, estocados ás

margens das estradas ou pátios intermediários. O teor de umidade a base úmida diminui consideravelmente

com o estoque, passando de 50 a 30%.

Processamento da biomassa na unidade florestal. Esta operação é realizada junto a unidade florestal

utilizando o picador industrial. A biomassa é transportada para o processamento na forma de cavaco de

madeira ou woodchips, o que traz grandes vantagens em relação ao transporte da biomassa em bruto. Estes

procedimentos permitem que a BFP possa secar de forma natural, melhorando as características da BFP.

Carregamento e Transporte. Nesta fase, o material acumulado é colocado em veículos de transporte, para

ser conduzido ao seu destino final. A grande diferença entre a cadeia de aproveitamento da madeira

comercial e dos resíduos florestais está na inclusão de uma operação de tratamento.

Tendo em conta as características anteriormente referidas, depreende-se que a escolha do método de

processamento depende do relevo do local de exploração e da quantidade de resíduos florestais. A

transferência dos resíduos da floresta para a central de produção de representa a atividade chave na cadeia

de aproveitamento.
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Recepção da matéria-prima florestal e industrial. Toda a matéria-prima que será utilizada na unidade

industrial será recepcionada num pátio de matéria-prima. Podemos denominar ainda como uma usina da

madeira como a unidade para a recepção, armazenamento, picagem industrial ou secagem natural da

matéria-prima florestal e industrial. A unidade tem como grande vantagem a flexibilidade em relação ao

fluxo e características da matéria-prima.

Nesta unidade teremos três recepções de matéria-prima: a primeira para os resíduos de biomassa para

picagem ou queima em processo de geração de energia térmica; a segunda para a recepção da tora fina

para o processo industrial; e a terceira para a recepção da matéria-prima oriunda do processo de

beneficiamento da madeira.

A matéria-prima (cavaco de madeira, micro-pó e serragem) será recebida no pátio de recepção de matéria-

prima (área de armazenamento de matéria-prima e biomassa de capacidade de 1.000 toneladas). Os

caminhões são pesados na chegada ao estabelecimento. A matéria-prima será transportada até a área de

pré-armazenamento (passa por uma secagem natural por 20 dias para redução de 5% a 10% de umidade)

e depois transportada ao silo de matéria-prima (podendo ficar armazenada por três dias).

Pátio de recepção de biomassa para geração de energia térmica. Toda a matéria-prima de origem dos

resíduos florestais envolvendo costaneiras, galhos, raízes, touças, fuste total – casca e topo, pontas,

ramos e copa) serão recepcionados na unidade (pátio industrial ou área aberta) e o envio por transporte

pneumático para a geração de energia térmica na fornalha acoplada ao sistema de secagem industrial.
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Pátio de recepção de tora para o processo industrial. As toras (fina ou de extração na floresta de cunho

energético) será recepcionada nesta unidade (pátio industrial ou área aberta) onde serão descarregadas

para a entrada ao processo produtivo, abastecendo a unidade industrial. As atividades executadas neste

local são; o descarregamento dos caminhões advindos dos reflorestamentos, o carregamento na esteira

rolante e a classificação da matéria-prima. Com a chegada dos caminhões, as toras são descarregadas no

pátio. Após, uma carregadeira alimenta a mesa de classificação. Por meio de um sensor ótico, as toras são

separadas conforme seu diâmetro e colocadas em pilhas para o processo de descascagem. Em função da

classe da tora (diâmetro), as máquinas são reguladas para obter maior rendimento da madeira. A ponte

rolante então, faz o abastecimento da mesa da descascagem e limpeza para o envio a unidade de picagem

industrial.

Pátio de recepção de matéria-prima do processo de beneficiamento da madeira. Na unidade industrial ( pátio

industrial ou área fechada) para o aproveitamento da matéria-prima do processo de beneficiamento da

madeira na região. Utilizaremos o cavaco (gerado na serraria e no manufaturado, sendo proveniente de

operações nas serras e picadores) verde ( madeira com granulometria média de 2cm x 4cm x 8cm e taxa de

umidade em torno de 50% com poder calorífico de aproximadamente 920kcal/kg e peso específico

aproximado é de 620 kg/m3) e limpo e seco (madeira com granulometria média de 2cm x 4cm x 8cm e taxa

de umidade em torno de 25% com poder calorífico de aproximadamente 3.930 kcal/kg e seu peso específico

aproximado é de 100 kg/m3) . Será ainda utilizado a maravalha (constituída de lascas muito finas e leves,

sendo muitas vezes espiraladas oriundas das plainas do manufaturado), a serragem (constituída de grânulos

e que são geradas, tanto nas serras da serraria quanto do manufaturado), o pó ou micro-pó (gerado no

manufaturado e possui baixa granulometria). E ainda os destopos (defeitos de corte ou pontas danificadas).

Silo de armazenamento, transporte pneumático e detecção de metais. A matéria-prima (cavaco de madeira

e/ou serragem e micro-pó) devem ser armazenado em silo industrial para estocar a matéria-prima ao

processo industrial. A matéria-prima será transferida por transportador pneumático passando pelo detector

de metais ou resíduos (pedra e inertes).
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Equipamentos Industriais para o processamento da matéria-prima florestal. Vamos descrever

detalhadamente todos os equipamentos desta fase de processamento para o beneficiamento da matéria-

prima para o processo industrial.

Gruas para manuseio de toras em pátios de carga e descarga. Nos modelos mais robustos, garras de grande

capacidade podem ser adaptadas às Gruas, tornando possível o manuseio de grandes cargas de madeira.

Sistema hidráulico de duplo circuito com dispositivos de segurança de acordo com as normas CE.

Especificações

Momento de carga: 120 kNm;

Comprimento de braço:9,7m;

Momento de giro - Torque: 25,3 kNm;

Ângulo de giro: 380°;

Peso próprio sem acessórios: 3500 kgf;

Pressão de operação: 190 bar;

Vazão hidráulica: 2x80 l/min.
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Transportadores tipo correntes para mesas de toras

Estruturas: Construída em chapas e perfis metálicos de vigas “I” amplamente dimensionados para resistir

ao impacto do carregamento das Toras. Paredes duplas com preenchimento em areia são aplicadas onde

necessário para amenizar o impacto do carregamento das toras e também o ruído.

Correntes: Serão utilizadas correntes em paralelo; com passo de 153,7 mm e arrastadores a cada 6 elos

(922,2 mm) fechado com chapas de aço SAE 1020, com chapas de desgaste em aço SAE 1045. As

laterais da mesa também são fechadas com chapas de aço SAE 1020.

Guias de desgaste das correntes: sob as correntes serão instaladas guias de desgaste em aço AR 400 ou

HARDOX, com dureza de 427 HB e espessura de 15mm.

Rodas dentadas: As rodas dentadas (engrenagens) de tração e retorno das correntes possuem dentes

temperados por indução, os quais apresentam alta resistência ao desgaste. Para maior facilidade na

substituição dos dentes, os mesmos possuem construção segmentada e são parafusados aos respectivos

cubos. Eixos e mancais: Os eixos de tração e retorno fabricados são apoiados em dois mancais de aço,

construídos especialmente para se adequarem às necessidades do projeto da mesa. Mancais fabricados

especialmente para se adequarem às necessidades do projeto da mesa, apoiando os eixos de tração e

retorno. Acionamento: Montado sobre base rígida e composto por motor elétrico, transmissão por corrente

e redutor.

Motores serão de fabricação WEG, grau de proteção IP-55, dimensionados com fator de segurança mínimo

de 1,3x acima da potência efetiva. Redutor SEW de eixos paralelos, dimensionado com um fator de

segurança mínimo de 1,5 sobre a potência instalada no motor.
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Transportadores de correia para toras.

Estruturas: Projetado com perfis dimensionados para trabalho extra pesado. Possui paredes laterais com

altura suficiente para evitar a queda das toras para fora do transportador, a fim de impedir a saída de

resíduos de madeira pelas laterais inferiores sobre a lona.

Barras de impacto: Na área de carregamento a correia transportadora desliza sobre barras de impacto sobre

coxins. Na área de transporte, desliza sobre roletes revestidos com anéis de borracha com espaçamento

médio de 400 mm.

Tambores: Revestimentos em borracha vulcanizada com ranhuras do tipo diamante fixados aos respectivos

eixos por meio de Ring Feeders.

Mancais: Para a fixação dos eixos dos tambores e roletes de retorno serão utilizados mancais com caixas

bipartidas; vedadores de duplos labirintos e rolamentos autocompensadores de rolos.

Acionamento: O acionamento é apoiado sobre uma base rígida e composto por um conjunto de: motor

elétrico, transmissão por polias e correias em “V” e redutor de velocidades, com fixação tipo “Shaft-

Mounted”.

Serão utilizados motores da marca WEG, com grau de proteção IP-55, dimensionados com fator de serviço

mínimo de 1,3 sobre a potência efetiva calculada e redutores da dimensionados com fator de serviço mínimo

de 1,5 sobre a potência instalada no motor

Esticador: A regulagem do esticamento da correia transportadora é feita através de fusos tensionadores

(barras roscadas) em aço inox que atuam nas bases deslizantes dos mancais do tambor de retorno.

Passadiços laterais: Serão fornecidos em ambos os lados dos transportadores. Proteções laterais e

corrimãos em tubos industriais e cantoneiras, piso em grades eletro soldadas galvanizadas. Escadas de

acesso com proteções laterais e corrimãos em tubos industriais e cantoneiras com degraus em grades eletro

soldadas galvanizadas.

Correia: Constituída de 5 lonas, com espessura de revestimento de 8mm x 5mm em borracha resistente ao

impacto das toras (tipo Stacker ou superior). Roletes de Retorno: O retorno da correia é feito sobre roletes

blindados, com diâmetro externo de 4” espaçados a cada 3000 mm.

Chaves de Emergência: Colocadas a cada 40 metros, lateralmente ao Transportador e acionadas

manualmente por um cabo metálico revestido por plástico.

Chaves de desalinhamento: Instaladas duas a duas próximas às cabeceiras dos tambores de Carga e

Retorno. Têm a finalidade de desligar o acionamento caso a Correia sofra um deslocamento lateral além do

limite admissível. Chaves de baixa velocidade: Instalada junto ao Tambor de Retorno, tendo por finalidade

desligar o acionamento do Transportador caso ocorra ruptura da correia transportadora ou problemas no

tracionamento.

Detectores de Metais: Será instalado no transportador de toras TMCTT- 2, tendo por finalidade desligar

automaticamente o sistema, caso ocorra entrada de algum corpo metálico juntamente com as toras para

proteção dos Picadores.

Dados e dimensões principais

Comprimento mm 15.000 12.000 Largura da correia In 48 48 Inclinação graus 0 0 Capacidade ton/h 150

150
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Transportador Mecânico tipo mesa de rolos. Serão instaladas após os transportadores de toras. O

propósito das Mesas de Rolos é de permitir a saída de resíduos tais como areia/terra que estejam

eventualmente junto ao fluxo de toras, e pedras que eventualmente também sejam transportadas com

este fluxo e desta forma minimizando o desgaste das facas do picador, com o propósito de otimizar os

tempos de parada para troca de facas.

Nesta oferta a remoção dos resíduos deverá ser feita rotineiramente por carregadeiras (não contemplamos

transportadores para automatizar a remoção destes resíduos.

As mesas de rolos foram incluídas no layout para favorecer uma alimentação forçada no picador, caso as

toras sejam de diâmetro muito fino e com galhos/cascas

Estruturas: Projetadas com perfis dimensionados para trabalho extra pesado.

Possuem paredes laterais com altura suficiente para evitar a queda das toras para fora do transportador.

Mancais: Para a fixação dos eixos dos Rolos serão utilizados mancais em caixas bipartidas, com vedadores

de duplos labirintos e rolamentos auto compensadores de rolos.

Acionamento: Constituído de conjuntos de moto redutores para acionar conjuntos de rolos. A transmissão

entre eles é feita por correias e polias para facilitar a instalação e manutenção.

Passadiço lateral: Em ambos os lados do transportador, com piso em grades eletro soldadas e

galvanizadas, corrimão e proteções laterais em tubos industriais e cantoneiras em conformidade com as

dimensões atribuídas pela norma NR-12.

Chaves de emergência: É acionada manualmente por um cabo metálico revestido por plástico, instalada

lateralmente em toda extensão do transportador.

Rolos: Rolos serão fabricados em tubos sem costura, dotados de helicoides ou ainda crivos com pontas

fabricadas em material extra duro fixos em réguas substituíveis facilitando a sua manutenção.

Dados e Dimensões Principais Comprimento mm 10.000 2.800 Largura mm 1.000 1.000 Quantidade de

rolos un. 15 6
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Processador de Toras. Processador de toras com regime de operação esperado de 2 turnos por dia, com

toras descascadas de eucalipto com comprimento de 6.000mm e diâmetro médio de 250mm (máximo

380mm).

Características: Processador a Disco com 15 facas, disco de espessura 8” para maior inércia e vida útil, de

alimentação horizontal e descarga por gravidade. Com sistema de quebra-cavacos, anel de segurança.

Possui eixo estendido para acoplamento e inclusão de sistema de freios (opcional disponível para reduzir o

tempo de parada para troca de facas). Inclui também sistema acionado para abertura da capota e para giro

do disco, também favorecendo os tempos de troca de facas e manutenções.

Áreas de desgaste das coberturas são dotadas de metalização por carbeto de cromo para ampliar a sua vida

útil. As áreas de desgaste do picador (slots de saída de cavacos) possuem revestimentos substituíveis.

São também substituíveis os tuchos de fixação das facas, além de diversas melhorias para preservação da

carcaça e aumento da performance do equipamento. Os picadores são fornecidos com sistema extra pesado

de suporte de facas, e inclui um jogo de facas montado em cada equipamento. A espessura total do disco

montado é de 11.7/8” (302 mm). Inclui também bicos aspersores para refrigeração das facas e aumento de

sua vida útil. Acionamento com partida suave por acoplamento hidráulico:

O picador será acionado por dupla motorização (2x 600CV), com no mínimo 300% de torque BDT, em média

tensão, ambos acoplados por acoplamentos hidráulicos na entrada de um único redutor de 2 entradas.

O sistema possui base sólida para apoio e perfeito alinhamento de todos os componentes do sistema. Este

sistema com acoplamento hidráulico, além de permitir partida em vazio dos motores, também permite que

somente um motor opere em condições de baixa demanda. Este escopo inclui também itens consumíveis

para startup e comissionamento, a saber: Suportes segmentados para facas. Grampos de fixação das facas.

Contra facas Rosca de ajuste de posicionamento do mancal dianteiro. 2x Conjuntos completos de facas.

Além disso, inclui também um conjunto de ferramentas e acessórios para manutenção do sistema, afiação

das facas, etc.
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Transportadores Mecânicos tipo rosca

Eixos e hélices: Em tubos Schedule adequadamente dimensionados para cada aplicação, com ponteiras

maciças em aço AISI 1045 soldadas ao eixo. As hélices serão fabricadas em chapas de aço AISI 1045,

soldadas ao eixo.

Calhas e tampas: Construídas em chapas de aço SAE 1020 com espessura de 6,35 mm e as tampas em

chapas de aço SAE 1020 com espessura de 3,0 mm.

Mancais: Selecionados com um diâmetro mínimo de 50 mm, modelo SN, com caixas bipartidas, dupla

vedação e rolamentos autocompensadores de rolos.

Acionamento: Todo o conjunto de acionamento é apoiado sobre uma base rígida e compõe-se de: motor

elétrico, transmissão por polias e correias em “V” e redutor de velocidades, com fixação tipo “shaft-

mounted”.

Serão utilizados motores da marca WEG, com proteção IP-55, dimensionados com fator de serviço mínimo

de 1,3 sobre a potência efetiva calculada e redutores da marca SEW, modelo FH, com montagem em eixo

do tipo “shaftmounted”, todos dimensionados com fator de serviço mínimo de 1,5 sobre potência instalada

no motor

Controle de nível: Serão instalados em todos os chutes de saída, chapas defletoras com chaves de

segurança, localizadas nas extremidades das calhas, com a finalidade de desligar o acionamento caso

ocorram entupimentos.

Portas de inspeção: Serão instaladas sobre todos os bocais de descarga chapas articuladas, para inspeção

visual do equipamento e da operação.
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Transportadores Mecânicos Contínuos tipo Correia

Estruturas: Projetadas em módulos com comprimento de 6.000mm, treliçados em perfis de cantoneiras

estruturados, com travessas superiores e inferiores fixas por meio de parafusos.

Coberturas. São fabricadas em chapas de aço zincadas com espessura de 0,8 mm.

Passadiços. São instalados passadiços (bilaterais para correias a partir de 36” de largura), encaixados em

perfis de cantoneiras longitudinais e transversais. Com piso em grades eletro soldadas galvanizadas a fogo,

perfis antiderrapantes e proteções laterais com corrimãos em tubo industrial.

Escadas de acesso aos Passadiços. São instaladas no retorno dos transportadores escadas de acesso aos

passadiços, projetadas em perfis metálicos, com degraus em grades eletro soldadas galvanizadas a fogo e

perfis antiderrapantes, proteções laterais e corrimãos em tubo industrial.

Tambores. Os tambores de acionamento serão revestidos com borracha vulcanizada, de espessura de 15

mm e dureza de 60 a 65 PSA, com ranhuras do tipo “diamante”. Os demais tambores (esticadores e de

retorno) serão revestidos com borracha vulcanizada lisa de espessura 10 mm.

Acionamentos. Todos os conjuntos de acionamento são apoiados sobre uma base rígida e compõe-se de

motor elétrico, transmissão por polias e correias em “V” e redutor de velocidades com fixação ao eixo tipo

“Shaft-Mounted”. Serão utilizados motores da marca WEG, com proteção IP- 55 e freqüência de 60 HZ;

dimensionados com fator de serviço mínimo de 1,3 sobre a potência efetiva calculada e redutores da marca

SEW, modelo FT, com montagem ao eixo do tipo “Shaft-Mounted”, todos dimensionados com fator de serviço

mínimo de 1,5 sobre a potência instalada no motor.

Mancais. Selecionados com um diâmetro mínimo de 50 mm modelo SNH; em caixas bipartidas e rolamentos

autocompensadores.

Roletes. Suportam a correia sobre a qual o material é transportado, todos são intercambiáveis e a

lubrificação é permanente, com diâmetro 4” para correias de até 30” de largura e 5” acima. O projeto

permite que cada rolo possa ser facilmente removido do suporte sem a necessidade de desmontagem dos

demais, e que sua reinstalação se efetue com igual facilidade em qualquer posição no suporte.

Cavaletes Suporte de Roletes. Os cavaletes superiores possuem suporte para três roletes e a fixação é por

meio de simples encaixe; espaçamento superior de 1.500 mm e inferior de 3.000 mm, presos aos módulos

com parafusos e presilhas que permitem a sua fixação em qualquer posição.

Correia. Compostas de duas lonas de nylon (para todos os Transportadores) e revestimento de borracha tipo

NOR, com espessura 1/8” x 1/16”, resistente ao ataque químico.

Esticador de Correia do tipo Parafuso. Para transportadores com até 40.000 mm de comprimento serão

utilizados fusos tensionadores (barras roscadas), parafusados nos mancais da cabeceira de retorno.

Esticadores de Correia do tipo Gravidade. Para transportadores com comprimento acima de 40.000 mm

serão utilizados esticadores de correia por gravidade com tambores de desvio, suportes, guias e contrapeso

em concreto.

Guias Laterais. Serão instaladas guias laterais com vedação por duplo lábio para garantir a vedação ao longo

de todo o comprimento do transportador.

Calhas de Recepção. Instaladas nos pontos de recebimento, com a finalidade de evitar o derramamento do

material a ser transportado.
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Calhas e Chutes de Transferência. Projetadas para transferirem o material, sem que haja perdas ou desvio

do mesmo. Serão fornecidos pré-cortados com material excedente, para montagem e ajustes finais em

campo.

Raspadores. Serão instalados raspadores primários de alta qualidade (Martin-Eng ou equivalente) que

atuam na parte externa da correia, com lâmina substituível para facilitar manutenção e substituição. São

tensionados por sistema de molas, para que a pressão sobre a correia seja constante.

Limpadores. Serão instalados na parte interna das correias limpadores em V.

Chaves de Emergência. Colocadas a cada 40 metros, lateralmente ao Transportador e acionadas

manualmente por um cabo metálico revestido por plástico.

Chaves de Desalinhamento. Instaladas duas a duas próximas às cabeceiras dos tambores de carga e

retorno. Têm a finalidade de desligar o acionamento caso a correia sofra um deslocamento lateral além do

limite admissível.

Sensor de Velocidade. Instalada junto ao Tambor de Retorno, tendo por finalidade desligar o acionamento

do Transportador caso ocorra ruptura da correia transportadora ou problemas no tracionamento.

Torres de Apoio. Estão incluídas no nosso escopo de fornecimento torres de apoio para os Transportadores

em perfis de vigas e reforços em cantoneira.

Separador Magnético de limpeza automática. A ser instalado no transportador TMC-TC-4, para remoção de

impurezas metálicas que haja eventualmente junto ao material que segue para as caldeiras. Nota: O

transportador TMC-TC-2 possui sistema de distribuição para formação de uma pilha aberta com volume de

15.000m³
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Transportador Mecânico tipo Tremonha com correntes (reclaimer)

Estruturas. Construídas em chapas e perfis metálicos de vigas, amplamente dimensionados. Correntes.

Serão utilizados dois tramos de correntes com passo de 8” (203,2 mm).

Guias de Desgaste. Serão instaladas guias especiais para deslizamento das correntes em aço AR 400 ou

HARDOX, com dureza superior a 400HB.

Rodas Dentadas. As Rodas Dentadas (engrenagens) de acionamento das correntes possuem dentes

temperados por indução, os quais apresentam alta resistência ao desgaste.

Mancais. Para o apoio de todos os eixos, serão utilizados rolamentos autocompensados e mancais de aço

usinado reforçados.

Acionamento das Correntes. O acionamento será apoiado sobre uma base rígida e compõe-se de

motoredutor SEW de eixos paralelos, com montagem em eixo intermediário tipo “Shaft- Mounted”, e

transmissões de correntes ao eixo de tração do reclaimer.

Chave de Velocidade. Será instalado um limitador de torque com sensor ótico tendo por finalidade desligar o

acionamento do Transportador caso ocorra à ruptura da corrente transportadora ou problemas no

tracionamento
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Transportador Tipo Rosca com tremonha de recepção para recebimento de cavaco e serragem

Instalada em um fosso de concreto. Eixos e Hélices. Fabricados em tubos Schedule adequadamente

dimensionados. Possui ponteiras soldadas ao eixo em aço SAE 1045 maciço. As hélices serão fabricadas

em chapas de aço SAE 1045 com espessura de 9,5mm soldadas ao eixo.

Mancais. Selecionados com um diâmetro mínimo de 50 mm, modelo tipo SN, com caixas bipartidas e

rolamentos auto compensadores. Controlador de Nível. Será instalada no chute de saída, uma chapa

defletora com chave de segurança, localizada na extremidade da calha, com a finalidade de desligar o

acionamento caso ocorram entupimentos.

Portas de Inspeção. Serão instaladas sobre todos os bocais de descarga chapas articuladas, para inspeção

visual do equipamento e da operação. Acionamento. Todo o conjunto de acionamento será apoiado sobre

uma base rígida e compõe-se de motores elétricos, transmissões por polias e correias “V” e redutores de

velocidades com fixação tipo “Shaft-Mounted”.

Serão utilizados motores da marca WEG, com proteção IP-55 dimensionados com fator de serviço mínimo

de 1,3 sobre a potência efetiva calculada e redutores da marca SEW modelo FT com montagem em eixo do

tipo “Shaft-Mounted”, todos dimensionados com fator de serviço mínimo de 1,5 sobre a potência instalada

no motor. Proteções. Proteções fabricadas em chapas perfuradas serão instaladas em todas as

transmissões dos acionamentos.

Dados e Dimensões Principais Profundidade máxima do fosso mm 4.000 Comprimento do Corpo mm

6.000 Largura do Corpo mm 3.200 Comprimento das Roscas mm 6.000 Capacidade de Extração m3/h

130
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Peneira Classificação de cavacos de madeira.

Peneiras para classificação de cavacos, completas incluindo:

Elemento de peneiramento: discos rotativos, para classificação primária de overs

Dados construtivos:

Material: aço carbono

Construção soldada para o conjunto acionamento e peneira

Chassi de apoio metálico

Chutes de descarga fabricados sob projeto

Construção aberta

Padrão de pintura epoxy compatível com maresia no ambiente

A peneira classificadora de cavacos apresenta uma construção extremamente robusta, de fácil manutenção.

Fabricada em perfis laminados de seção quadrada e chapa de qualidade estrutural, possui travessas

diagonais que lhe garantem uma excelente estabilidade.

Os serviços de manutenção e limpeza são facilitados por aberturas das tampas frontais,que permitem ainda,

com grande agilidade e facilidade, a troca das malhas perfuradas. Um sistema de pesos excêntricos

reguláveis, instalado em um eixo vertical no centro da peneira, garante a sua oscilação que num conjunto de

rotação, freqüência e amplitude diferentes, pode se adaptar a qualquer tipo de cavaco
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Peneira Oscilatória. Peneiras para classificação de cavacos, completas incluindo:

Elemento de peneiramento: chapas perfuradas, para remoção de overs. A tela de peneiramento possui

tensionamento, para maior eficiência. Sistema de acionamento por massa excêntrica: Mancal livre de

Manutenção (lubrificação permanente) Polias, Correias e proteções da transmissão

Balanceada dinamicamente, carga horizontal inferior a 3% da carga vertical

Rotação 300rpm em operação Curso de 50mm

Dados construtivos: Material: aço carbono

Construção soldada para o conjunto acionamento e peneira Chapa de desgaste para proteção do

acionamento (parafusada)

Alívio de tensões complete em todo equipamento

Chassi de apoio metálico

Porta de acesso rápido para troca de tela

Portas de acesso para limpeza com ar comprimido

Chapa de desgaste parafusada na área de recebimento. Chutes de descarga fabricados sob projeto

Padrão de pintura epoxy compatível com maresia no ambiente

Opcionais incluídos. Sistema de lubrificação para as juntas universais de suporte da peneira. Construção

fechada para controle de pó, com coberturas aparafusadas
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Repicador de cavaco de madeira

Tem a função de processar overs (cavacos grandes rejeitados na peneira), toquinhos, resíduos de madeira

em geral e cascas. A alimentação pode ser feita por correias transportadoras, saída de peneiras vibratórias

entre outras.

Redução de tamanho de cavacos de tamanho excessivo.

Potência Instalada : 112.5Kw

• Carcaça em chapa de qualidade estrutural soldada e normalizada.

• Rotor soldado, balanceado e fixo ao eixo por meio de anéis de expansão.

• Rotor acionado por um motor elétrico através de polias e correia plana, possuindo dentes

fixos por meio de parafusos que podem ser facilmente substituídos.

• Dentes revestidos com solda dura e podem ser novamente soldados e afiados.

• Peneira classificadora facilmente removível, permitindo ampla escolha nas dimensões do

cavaco.

• Quadro de comando utiliza partida automática e proteção contra sobre carga.

• Alimentação realizada através de uma esteira ou de um redler com correntes de arrasto
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Esteira Transportadora para abastecimento sistema transporte pneumático para silos de cavaco úmidos.

Retira da descarga da Peneira Oscilante e Abastece TP via caixa de distribuição

Características construtivas:

• Acionamento através de moto-redutor

• Sistema econômico de transporte horizontal ou inclinado de material á granel

• Projeto simples com baixo custo operacional e manutenção reduzida

• Transporte com correia na forma plana

• Deslizamento dentro de calha

• Estrutura metálica em chapa de aço construída sobre módulos aparafusadas entre si com

a lona deslizando internamente

• Esticador de correia tipo parafuso para manter tensão de tração e pressão sobre o tambor

de acionamento garantindo o arraste da correia

• Tambores em estrutura metálica bem reforçada, construída em forma côncava para

garantir o perfeito alinhamento da correia

• Tambores de acionamento e de retorno emborrachados para perfeita transmissão
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Sistema de Produção Industrial de WoodPellets. A produção de pellets é constituída por um conjunto de

atividades preliminares de preparação da matéria-prima com o objetivo de processamento da biomassa se

agrupando em três etapas preliminares:

Recebimento da matéria-prima (tora e biomassa).

Preparação para refinação da matéria-prima (sistema de picagem industrial) .

Estocagem (silo de recebimento de matéria-prima picada) para o processo industrial.

Recepção, Estocagem e Movimentação da matéria-prima. Por ser proprietário florestal, o empreendedor vai

utilizar a tora para o processo industrial.

A matéria-prima vai passar pelo processo de descasque e destroçamento onde será executado o descasque

da tora de eucalipto (a presença de casca originaria um aumento do teor de cinzas no produto final) e a

trituração da madeira pelo denominado destroçador.

Como a planta industrial de pellets vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de

biomassa para a geração de energia térmica (resíduos descartados) e de matéria-prima (cavaco, wood chips,

serragem ou micro-pó) para o processo industrial teremos que manter um estoque regulador de matéria-

prima.

A alimentação dos picadores será realizada manualmente ou por grua hidráulica e a descarga a matéria-

prima produzida por impulsão pneumática através de uma calha ou por um sistema de correias.

A produtividade é influenciada pelas características do equipamento e da matéria-prima, condições e tempo

de estoque e local de trabalho.

Os cavacos sujos e com casca (para fins de biomassa para geração de energia térmica) serão estocados em

grandes pilhas no pátio de estoque refrigerado (para uso contínuo em queima industrial – fornalha) ou no silo

de armazenamento para a produção industrial de pellets.

Quanto menor o tempo de estoque dos cavacos, menores serão os riscos de geração de calor na pilha.

Utilizaremos o aproveitamento sustentável de uma série de resíduos de diferentes formatos e características

que, em maior ou menor grau.

Identificamos na região os seguintes resíduos florestais e industriais: cascas, revestimento externo das toras

podem ser aproveitadas para a geração de energia térmica em fornalha industrial no processo de produção

de pellets.

A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material contaminante como pedras, vidro e metal.

Se a remoção de este tipo de contaminantes não for considerada, pode provocar falhas e avarias nos

equipamentos, principalmente danos nos rolamentos de pressão.

Se o produto estiver contaminado, as cinzas no momento da combustão aumentam consideravelmente .
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Picagem Industrial. A 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. Os cavacos são formados pelo corte perpendicular a direção da grã da madeira

pelas facas do picador. As regulagens do equipamento podem modificar o comprimento e a espessura

média dos cavacos. O comprimento dos cavacos é delimitado pelo corte das lâminas dos picadores, existe

diferença entre os dois lados cortados dos cavacos, por conta do esmagamento causado em um dos lados

pelo ângulo da faca de corte, o lado mais danificado apresentará maior capilaridade e conseqüentemente

maior penetração de líquido.

No processo de transformação da madeira em pellets, a qualidade e a uniformidade dos cavacos que

entram no processo é importante para a eficiência do processo industrial . Um cavaco típico de madeira

deve medir de 15-20 milímetros de comprimento na direção de grã, 12-25 milímetros de largura, e apenas

3-6 milímetros na secção mais curta, transversal a grã da madeira, assim a razão comprimento/espessura

é de aproximadamente 4 para 1. A qualidade dos cavacos é medida pela uniformidade das dimensões

(comprimento e espessura dos cavacos) e pela ausência de “contaminantes”. Todos os cavacos com 10 a

30 mm de comprimento e de 3 a 6 mm de espessura são normalmente considerados de boa qualidade.

Os picadores possuem lâminas ou facas, geralmente acopladas em um disco ou em um tambor, que

cortam a matéria-prima com alta velocidade de rotação, produzindo de forma e tamanho uniformes e

superfície lisa. Os picadores de disco são mais sensíveis a impurezas na biomassa e, por isso, são mais

indicados para matéria-prima homogênea. Os picadores de tambor não são tão sensíveis à

heterogeneidade da matéria-prima, sendo adequados para processar resíduos da biomassa. O

desempenho dos picadores é influenciado pelo ângulo e pela afiação das facas, pela velocidade de

rotação e pela velocidade de alimentação. Outros fatores incluem o diâmetro e a umidade da matéria-

prima.
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Silo de matéria-prima . A matéria-prima passou pelo processo de picagem industrial e é transportada para um

silo de matéria-prima. Este silo vai alimentar o processo industrial (secagem da biomassa) e a sua refinação

(moagem). É considerado um sistema de armazenagem limpo de material úmido por não utilizar tirantes

para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto. O design dos

reforços internos permite fluxo livre do material estocado minimizando a formação de pontes e garantindo

esvaziamento completo do sistema.

Controle interno de matéria-prima. De modo a definir as orientações para a recepção da matéria-prima

entregue na unidade industrial e para controlar a quantidade e assegurar a qualidade será elaborado um

procedimento operacional de recepção de matéria-prima. Para definir as orientações para a pesagem dos

caminhões que transportam a matéria-prima, será elaborado a instrução de trabalho pesagem dos

caminhões matéria-prima.

Assim podemos controlar as quantidades de matéria-prima fornecidas e todos os caminhões devem ser

pesados na entrada das instalações da empresa e na saída, ou seja, antes e após o descarregamento e

classificados quanto à matéria-prima fornecida.

Deste processo resultará um documento de pesagem. De forma a controlar e assegurar a qualidade da

matéria-prima recepcionada, todas as cargas serão sujeitas a uma inspeção visual, efetuada pelo Supervisor

de Logística Interna. Caso ocorra algum problema acerca da qualidade da matéria-prima, existirá um registro

no documento de pesagem refletindo na aplicação de um desconto na quantidade referida na nota de venda

e na respectiva fatura de pagamento.
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. Equipamentos Industriais para o processamento da matéria-prima 

Moega de Recepção. As moegas, também conhecidas por tremonhas, são utilizadas para recepcionar a

serragem, cavacos ou woodchips, pó de maravalha e outros tipos de biomassa.

O material normalmente chega em caminhões e é descarregado diretamente na moega, que no seu fundo

possui mecanismos de extração e dosagem para abastecer de forma automática esteiras de transporte.

Especificações :

Produto a ser processado: Cavaco de Madeira

Dimensões:

Largura x Comprimento (mm): 2.000 x 3.000

Altura (mm): 1.300

Dimensões boca de descarga (mm): 600 x 3.000

Confeccionado em aço carbono SAE1020 espessura 3,00 mm - estruturada com perfis laminados

A extração da biomassa é feita por uma ou duas roscas extratoras, construídas em forma de caracol por

hélice metálica, soldado sobre tubo de aço com passo variável que impede que a biomassa fique presa no

interior da moega. A quantidade de roscas para extração depende da vazão desejada, o usual é 1 ou 2

roscas com capacidade de transporte de 5 a 400m³/h.
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Transportador de Rosca Calha. Os transportadores de rosca calha são indicados para a movimentação

horizontal de materiais a granel como os resíduos florestais e industriais e a biomassa. São especialmente

indicados para operações onde se requer alta velocidade e vazão como no processo de produção de pellets.

Pelo grau de automação da planta industrial o sistema é contínuo de operação (24 horas). A distância entre o

helicóide e a carcaça do equipamento é mínima reduzindo assim a probabilidade da permanência de

resíduos no interior do equipamento. Prevê tampa de manutenção com fechos que permite ampla

visualização do helicóide e mancais intermediários.

Especificações : Produto a ser processado: biomassa Densidade (ton/m³): 0,200

Comprimento (mm): 6.800 - Capacidade (m³/h): 15

Número de descargas: 01 - Motorização (kw): 1,5 Tensão (V): 220/380 - Freqüência (Hz): 60

Proteção (IP): 55 - Rotação (RPM): 27

Tampa: utilização do transportador em área interna.

Ao sistema de Produção de pellets, o transporte de rosca calha foi projetado para a descarga rápida, com

funcionamento simples, porém eficiente. A rosca extratora é instalada na parte inferior plana do depósito,

sendo seu acionamento através de moto redutor com eixo oco e motor de 7,5CV.

O braço auxiliar de descarga que solta o material é acoplado no eixo através de junta universal, para fazer o

movimento de rotação, e para fazer o movimento de translação, é auxiliado por um conjunto pneumático,

desta forma, o braço auxiliar de descarga varre todo o fundo do depósito.
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Transporte Pneumático de Cavaco úmido para abastecimento da moega de alimentação da fornalha.

Produto cavacos úmidos com densidade aparente t/m³ 0,30 e granulometria 10X10X3mm

umidade < 45 % com temperatura 25 °c em regime de operação 24 h/dia para o destino silo.

Material em contato c/ produto aço carbono conceito utilizado transporte diluída linha (pol) 6” sch40

Capacidade do sistema (ton/hr) 8 e capacidade do sistema (m³/hr) 64/48 com pressão transporte

requerida/instalada (bar) 0,3/0,8 e velocidade média transp (m/seg) 20,3 e a capacidade

requerida/instalada do soprador 16 (nm3/min) com potência instalada (kw) 40 em área filtragem (m2) 18

na razão projeto kg produto / kg ar 8

Contém um Soprador Tri-Lobular tipo Roots com a capacidade aproximada : 16 Nm3/min @ 0,4bar em

potência Requerida 30Kw e potência Instalada 30Kw com rotação 3500 RPM em transmissão Motor

WEG/Direto

Contém ainda uma Válvula Rotativa VR10: Construção em Aço Inox AISI 304 Capacidade nominal 0,026

m³/REVOLUÇÃO Motor 1,5HP Rotação de trabalho de 22 RPM Descarga TIPO Blow-Thru e Tubulação de

6pol

Conjunto de tubulação de transporte pneumático : 50 m. Tubulação 6” sch10 em aço carbono sch40 10

acoplamentos tipo Instalock 2 curvas RL 90° Aço Carbono Sch40 2 receptores finais
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Moegas para abastecimento da fornalha. A moega que estamos utilizado envolve o processo de alimentação

automática da fornalhas com biomassa

Diâmetro: 2000 mm

Capacidade: 2 m3

Com sistema de descarga efetuado através Válvula Rotativa dn10”

Construção: Chapa de aço carbono A-36

Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi

Válvulas rotativas de descarga da moega de abastecimento da fornalha. A válvula rotativa é usada como

isolador de pressão entre duas câmaras com pressões diferentes, impedindo a perda de gás, enquanto o

produto é transferido de uma para outra câmara. As válvulas rotativas também são usadas como

alimentadores volumétricos em sistema de processamento industrial. Acionamento automático através de

cilindro pneumático magnético: sistema de fácil operação e baixo consumo de ar. A estrutura de construção

pode ser em ferro fundido ou aço, mancais do tipo monobloco com autocompensadores. O acionamento das

válvulas é feito através de motor redutor.

Dimensões: DN10pol Rotação: 60rpm

Potência: 0,75Kw Construção: Chapa de aço carbono A-36

Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Transporte Pneumático fase diluída para abastecimento de cavaco úmido. Utilizado para retirada da

matéria-prima da peneira e entrega nos silos

Materiais / Sistema

Densidade aparente t/m³ 0,3

Granulometria 10X10X3mm

Umidade < 45 % com destino ao silos

Contém um Soprador Tri-Lobular tipo Roots com a capacidade aproximada : 35 Nm3/min @ 0,7 bar em

potência Instalada 90Kw com rotação 3500 RPM em transmissão Motor WEG/Direto e com cabine

acústica 78dB

Contém ainda uma Válvula Rotativa VR12: Construção em Aço Inox AISI 304 Capacidade nominal 0,026

m³/REVOLUÇÃO Motor 1,5HP Rotação de trabalho de 80 RPM Descarga TIPO Blow-Thru e Tubulação de

6pol

Conjunto de tubulação de transporte pneumático: 40 m. Tubulação 8” sch10 em aço carbono sch40

12 acoplamentos tipo Instalock

2 curvas RL 90° Aço carbono sch40

1 desviador de fluxo dn8pol para 2 destinos

2 receptores finais
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Silos para Cavaco úmido. O Silo se baseia em painéis que quando interligados por meio de parafusos (sem

solda) se travam formando a estrutura de sustentação do conjunto. É considerado um sistema de

armazenagem limpo por não utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos de

escoamento do produto. O design dos reforços internos permite fluxo livre do material estocado minimizando

a formação de pontes e garantindo esvaziamento completo do sistema.

Especificações do Silo Metálico de Armazenamento

Produto a ser armazenado: Cavaco úmido de madeira

Dimensões: Diâmetro (mm): 4.000 Altura do corpo (mm): 5.000

Altura de cone (mm): 3.120 Boca de descarga (mm): Dn = 400

Capacidade Por silo (m³): 63 – área útil Total (m³): 189 Sensor(es) de nível: Alto e Baixo

Válvula de Inspeção e Alívio: com manga

Com sistema de descarga efetuado através de Rosca Transportadora

Helicoidal Acionada Através de Motor Hidráulico: 22 KW

Construção: Chapa de aço carbono A-36

Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi

Estrutura autoportante elevada
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Esteira transportadora para alimentação dos secadores. O conjunto é formado por esteira, motoredutor e

inversor de freqüência, sendo este responsável pela perfeita alimentação e sobrealimentação do tecido na

esteira.

Circuito: Retira da descarga Silos Cavacos úmidos e Alimenta Secadores

Material: cavaco Úmido

Comprimento: 28.00 m

Capacidade: 120 m3/h

PE: 0,3 t/m3

Potencia: 9,2 KW

Construção: chapa de aço carbono SAE 1020 e A-36
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Sistema de Geração de Energia Térmica – Fornalha Industrial. Em fase seguinte, a matéria-prima úmida que

passou pelo processo de picagem industrial e encontra-se no silo sendo transportada para o processo de

secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) que se encontra no silo de

armazenamento (sistema de alimentação automático).

A fornalha de queima pirolítica é fabricada em estrutura metálica com revestimento por tijolo refratário em

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

conforme a necessidade de calor e gases para o secador.

A fornalha é construída com aço carbono ASTM 178-A, com coletor de gases formado por tubos ASTM 106-A

schedule 80. Os tubos são aletados entre si, não permitindo assim a passagem de gases para o lado externo

da fornalha, proporcionando maior vida útil ao isolamento térmico. No teto da fornalha é montado fusível de

segurança fabricado em latão e chumbo. Todos os coletores são dotados de flange e contra flange para

limpeza e inspeção.

A combustão ocorre sobre um conjunto de grelhas refrigeradas, formada por tubos ASTM 106-A schedule 80,

unidos a coletores construídos com tubos ASTM 106-A schedule 80. Os tubos são unidos entre si, por chapa

de aço carbono perfurada, permitindo a passagem de ar no sentido transversal.

Na parte frontal é montado o alimentador de combustível, tipo válvula rotativa, acionada através de

motoredutor de velocidades e inversor de freqüência que recebe um sinal externo modulado com o nível de

umidade da matéria prima que entra no secador, fazendo variar a quantidade de combustível.

Equipada com sistema de admissão de gases quentes que aproveitam o calor residual dos gases de

combustão e vapor de água na descarga do secador. Este procedimento permite um ganho de 6% a 8% na

economia de combustível bem como mantém reduzido o nível de CO2 no interior do secador.

Base: Estruturada com perfis cantoneiras de 3” e reforçada com Barra chata de 3” x ¼”, perfis U 6”.

Revestida com chapa de aço carbono na espessura de 3 mm.

Laterais e Teto: Estruturada com perfis (“L”) de 2 x ¼” e Barra de 2” x ¼”. Revestida com chapa de aço

carbono na espessura de 3 mm. Revestimento Térmico e Refratário: Laterais e Teto: Revestido

internamente com Módulos de Fibra Cerâmica, com espessura de 8” e densidade de 160 kg/m³ para

suportar temperaturas de utilização até 1.100ºC .

Laterais das Grelhas e Piso Desfagulhador: Piso – Tijolos refratários densos (42% Al2O3) Parede da

alimentação – Tijolos refratários densos (42% Al2O3) Temperatura de Face Fria Esperada: (tff) Poderá variar

de 50ºC a 70ºC conforme a pressão e temperatura de trabalho. Em ambientes fechados sem ventilação a

(tff) da fornalha poderá ultrapassar estes valores.

Grelhas Móveis : Nas grelhas mecanizadas, o combustível é transportado pela grelha. O movimento da

camada do leito de combustível, neste caso, é garantido por um movimento alternativo de vai e vem das

barras de grelhas que são ortogonais ao movimento do leito de combustível. Cada fila de barras de grelhas

tem movimento oposto à seguinte, ambas entrecortadas por uma fila de barras de grelhas fixas. O

movimento mistura o combustível e favorece a formação de centros de combustão que se espalham

rapidamente. Essas características tornam esse tipo de grelha especialmente adequado para a queima de

combustíveis sólidos de baixo poder calorífico devido ao baixo índice de resfriamento das grelhas. Neste tipo

de grelha o atiçamento do fogo e a progressão do leito são ligados um ao outro. Não há condição de alterar

um sem alterar o outro. A altura do leito de combustível neste caso é inversamente proporcional a reatividade

do combustível e pode variar de 100 a 250mm.
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Acionamento das Grelhas: Através Sistema Motriz Hidráulico com dispositivo elétrico temporizado para

regulagem do tempo de parada e movimento da grelha. Material das barras de grelhas: Ferro Fundido

Branco (c/3% Cromo) Ar de Combustão e Diluição : A liberação das matérias voláteis sobrepõe-se

parcialmente com a secagem. Ela é causada pelo aquecimento do combustível que provoca o

desprendimento das matérias voláteis do carbono. Nesta fase não há necessidade de ar de combustão.

Entretanto, a adição de ar em pequenas quantidades não é errado, pois as matérias voláteis precisam

queimar no interior da fornalha. A maior parte do ar de combustão é passado por baixo da grelha o que

provoca o resfriamento das barras de grelhas pelo seu fluxo.

Retirada das cinzas: Sistema de transporte helicoidal no final da grelha, acionado por um moto redutor.

Movimento contínuo sem controle de velocidade. Podendo opcionalmente ser a retirada manualmente,

não utilizando o sistema mecânico. O combustível queimado gera um percentual de cinzas da ordem de

0,5% que é recolhido por um sistema de roscas helicoidais instalado no final das grelhas. As cinzas mais

finas que não chegam ao final da grelha, cai pelas frestas das grelhas e fica armazenada no fundo da

fornalha até a sua remoção e destino final.

Chaminé de Escape ( Emergência ): Estruturada com perfis L de 2 x ¼” e revestida com chapas de aço

carbono na espessura de 3 mm. Essa chaminé é utilizada para escape em emergências, possuindo uma

tampa basculante acionada manualmente. É apenas uma saída de emergência. Revestida com Módulos

de Fibra Cerâmica, para utilização até 1.100ºC.

Alimentação: A alimentação para queima é composto por 01 moega com dois distribuidores helicoidais

acionados por um motoredutor e alimentação controlada por um inversor de freqüência ( não fornecido

com o sistema ). A alimentação da moega pode ser feita através de um correia transportadora, sistema

pneumático e/ou pá carregadeira. Capacidade da Moega: Por questões de segurança a moega terá uma

capacidade inferior a 3 m³.

Interligação Gerador de Calor com Secador Rotativo: Estruturada com perfis L de 2 x ¼” e revestida com

chapas de aço carbono na espessura de 3 mm. Revestida internamente com Fibra Cerâmica, com

densidade de 160 kg/m³ . Dimensionada para geração de aprox. 17.000.000 de kcal/hr (20MWh)
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9.8 Sistema de Secagem Industrial. A secagem é a etapa que consome mais energia na produção de pellets.

Este setor é o responsável pela extração da água existente na matéria-prima. A energia térmica proveniente

da fornalha aquece o secador.

Devido às elevadas temperaturas envolvidas, a umidade existente na matéria-prima vaporiza (sendo

libertada para a atmosfera) enquanto a matéria-prima seca será transportada para a unidade de

pelletização (silo de armazenamento de matéria-prima seca).

Deve ser utilizado um Secador tipo Tambor Rotativo Duplex de DN4,4 x 26m comprimento com captação de

pós, recirculação de gases/vapores de secagem/combustão e ventilador exaustor de gases com descarga

em chaminé.

O rendimento para esta especificação, é limitado a condição de alimentação contínua e homogênea da

biomassa, com tamanho médio de 10X10X3mm, com variações de fluxo máximas de 10% a plena carga do

secador. A temperatura média do ambiente está estipulada em 20ºC com umidade relativa ambiente não

superior a 70% e altura relativa ao nível do mar máximo de 400m.

O secador é concebido para assegurar um processo de secagem da biomassa com gases quentes e um

tempo de retenção (15 a 20 minutos). Será utilizado um sistema de limpeza do gás quente do secador

industrial para remover as partículas, oxidar o monóxido de carbono e destruir os voláteis orgânicos. Uma

parte dos gases serão reciclados para o controle de alimentação.

O sistema do tipo refratário estão equipados com grelhas inclinadas para o uso alternativo de combustível

em difusão e combustão controlada. O sistema de geração de energia e calor é dimensionado para

proporcionar um tempo suficiente para assegurar a combustão completo e a baixa transição de cinzas

voláteis.

O vapor de baixa pressão (150 psi) é usado no processo de peletização para amolecer a fibra da biomassa

antes da compressão em pastilhas. O controle dos gases é realizado em duas fases com os precipitadores

eletrostáticos. Temos um secador com partilha de um reservatório de água comum e sistema de

manipulação (filtração e controle minimizar as descargas de água) com queimadores para a combustão de

gás para oxidar compostos orgânicos voláteis. A matéria-prima seca será transportada por uma correia

fechada para um silo de armazenamento de matéria-prima seca. A capacidade de armazenamento varia

dependendo da densidade a granel da biomassa seca. A planta vai utilizar uma válvula de mediação para

alimentar um fluxo constante (microchips dentro da câmara de alimentação em cada um tambor de

secagem). O gás quente entra na câmara de alimentação com uma temperatura constante.
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Equipamentos do Sistema Secagem Industrial. Descrevemos os principais equipamentos que vamos

utilizar para o processo de secagem industrial da matéria-prima.

Secador Tubular tipo tambor rotativo. Secador tipo Tambor Rotativo Duplex de DN4,4 x 26m comprimento

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 de cavacos de madeira, com tamanho médio de 10X10X3mm, com variações de

fluxo máximas de 10% a plena carga do secador.

A temperatura média do ambiente está estipulada em 20ºC com umidade relativa ambiente não superior a

70% e altura relativa ao nível do mar máximo de 400m.

Vazão de Cavacos Úmidos: 35.000 kg/h Umidade inicial máx.: 35-40 %

Vazão de Cavacos Secos: 25.000 kg/h Umidade final: 10 %

Consumo total de calor 13,5 MW Potência recomendada do queimador 16 MW

Consumo específico: 3600 kJ/kg Dosador volumétrico de cavacos prensados

Composto por uma moega pulmão de 1,5m³com porta de acesso superior, amostrador, visor de fluxo,

helicoide dosadora de passo progressivo de ø 630 mm, com acionamento por motorredutor de 11Kw, para

trabalho com inversor de freqüência. Construído em aço inox 304, exceto suportes e com mancais

externos.

De ø 630 x 4.500 mm, colocado abaixo da Caixa de descarga, projetado para extrair o material seco ao

mesmo tempo em que garante a isolação de entrada de ar falso pela descarga do secador. Com dois

bocais de descarga de emergência. Acionamento por moto redutor de 5,5Kw @ 50rpm. Eclusa Alveolar

(Válvula Rotativa). De DN Ø900 mm, para alimentação e isolação da admissão do secador. Bocal e Duto

Inclinado de Alimentação de Cavacos

Com porta de inspeção e estrutura de apoio. Construído em chapas de aço inoxidável.

Vedação da Admissão do secador

Junta Flexível Flutuantes de membranas / aletas auto ajustáveis. Tubo Interno do Corpo do Secador

Diâmetro nominal de ø2 m, com espessura reforçada para suportar pista de rolamento fundida, de

execução pesada, com chapas adicionais de aço St52 próprias a equipamentos sujeitos a altas

temperaturas para ancorar as chapas de vedação (juntas flutuantes). Com bocal de inspeção para acesso

ao interior do tambor. Construção soldada em St37.

Tubo Externo e Escudo (cabeceira) final do tambor Duplex DN de Ø4,4 m, com suportes do tubo interno e

do sistema deslizante da junta flutuante. Com porta de acesso de fechamento rápido. Construção soldada

em St37.

Partes Internas. Todas as partes internas, tais como as placas helicoidais de alimentação de sólidos, as

chapas de revolução do produto (tanto do tubo interno quanto do externo), chapas de troca térmica e

helicóides de retenção / isolação são calandradas, usinadas e projetadas para absorver dilatações e

contrações sem deformarem-se.
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Pista de Rolamento. Serie B, para tambor de ø 2 m, de ferro fundido GGG60. Rolos de Apoio Serie B, de Fefo

GGG 60, usinados e montados a quente em seus eixos que possuirão rolamentos auto-alinhantes com

buchas de montagem. Base de Rolamentos

Fabricada em perfis laminados soldados e com superfícies usinadas para alojar os elementos de rolamento.

Inclui 4 suportes fundidos para os roletes com sistema de furação e calços para alinhamento dos rolos de

apoio e para fixação ao piso por chumbadores.

Base Suporte Traseiro Fabricada em perfis laminados soldados e com superfícies usinadas para alojar os

elementos de rolamento do engrenamento de acionamento do tambor. Rolamentos auto-alinhantes com

buchas especiais de montagem. A base incorpora dispositivo de alinhamento.

Acionamento. Acionado por Motoredutor de 132Kw com rodas dentadas e correntes dúplex, incluindo

tensionador.

Caixa de Saída de Produto Seco Construção soldada em chapas de aço carbono St37, incluindo bocais de

conexão com tubulação de saída de gases e vapores, com rosca sem-fim de extração de cavacos secos,

suporte para conexões flexíveis e descarga do tambor. Com portas de acesso com sistema de fechamento

rápido.

Conexões e Vedações Flutuantes e Flexíveis

Instaladas entre o corpo tubular rotativo e a Caixa de saída de cavacos secos, composto de laminas

sobrepostas, deslizantes e auto ajustáveis em aço inoxidável, com sistema de tensão e fixação.
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Ciclone de Alta freqüência e Tangenciais. Cada ciclone contempla caixa espiral de saída de gases

depurados e tubo de expansão na descarga. Possui porta de inspeção com fecho rápido sobre as flanges

de descarga e na espiral de entrada. Construção em aço St37, soldada. Inclui os dutos coletores de gás

bruto e depurado (limpo).

Responsável pela retirada do produto seco do interior do Secador Rotativo.

Especificação Técnica do Ciclone de Alta Freqüência

Altura do Corpo do ciclone: 2,6 m.

Diâmetro do ciclone: 0,9 m ( noventa centímetros); confeccionado em aço carbono SAE 1010/1020 bitola

3,0 mm.

Exaustor do transporte pneumático que alimenta: construído em aço carbono SAE 1010/1020, acionado

por motor elétrico II Pólos, 5 cv, trifásico, com diâmetro do rotor de 550 mm.

Conjunto de tubulação de interligação confeccionado através de chapa de aço carbono SAE 1010/1020,

espessura 2,65 mm e flanges em ferro chato 3/16x1.1/2, diâmetros 200mm, Dotado de válvula rotativa

diâmetro 420 mm, para descarga, confeccionada a base de chapa de aço carbono SAE 1010/1020 bitola

USG 6,35 mm com reforços em flanges e tampas laterais em espessura 9,0 mm usinadas. Vedação em

manta de borracha específica para a aplicação. Acionada por moto redutor 1,5 c.v.

Conjunto de tubulação de interligação confeccionado através de chapa de aço carbono SAE 1010/1020,

espessura 3,35 mm e flanges em ferro chato 3/16x1.1/2, diâmetros 900mm, tubulação de saída de

gases do exaustor, considerado para fins de orçamento 13 m de altura.
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Válvulas rotativas de descarga. Confeccionada a base de chapa de aço carbono SAE 1010/1020 bitola USG

6,35 mm com reforços em flanges e tampas laterais em espessura 9,0 mm usinadas. Vedação em manta de

borracha específica para a aplicação. Acionada por moto redutor de 3 c.v. Diâmetro: 700 mm.

Válvula Rotativa Pneumática Magnética. São aplicadas em sistemas de transporte pneumático, em

equipamentos para controle de pó e, como alimentadores volumétricos em sistemas de transporte ou de

processamento.

A válvula rotativa é usada como isolador de pressão entre duas câmaras com pressões diferentes, impedindo

a perda de gás, enquanto o produto é transferido de uma para outra câmara. As Válvulas Rotativas modelo

VLR são fabricadas em carcaça de ferro fundido a alta pressão e possuem rotor montado horizontalmente

com compartimentos em formato "V".

Para isolação da descarga dos ciclones. Com acionamento por motoredutor de 1,1 kW @ 50rpm.
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Transporte Helicoidal. Com moega alimentadora, com capacidade de carga de aproximadamente 10,0m³.

Duplo helicóide

Características Técnicas: Acionado através de acionamento com 6,0 cv com moto redutor, dois conjuntos.

Construção caixa da estrutura do conjunto de helicóide helicóide, a base de chapa de aço SAE 1010/1020

espessura 6,35mm Diâmetro: 450 mm confeccionado em chapa de aço carbono SAE 1010/1020,

espessura 6,35 mm Comprimento dos helicóides : 6,0m.

Com bocais de descarga de emergência e acionamento por moto redutor de 5,5Kw @ 50rpm.

Ventiladores. Utilizaremos dois tipos de ventiladores.

Ventilador de Recirculação de Gases e Vapores

Vazão: 15,24 m3/s Pressão @ 110°C 1.275 Pa Pressão Total @ γ=1,2 2.060 Pa Potência absorvida: 24

kW Potência absorvida @ γ=1,2 39 kW Motor: 55 kW @ 1.500 rpm

Ventilador Exaustor de Gases/Vapores

Vazão: 35,96 m3/s Pressão @ 110°C 3.630 Pa Pressão Total @ γ=1,2 5.700 Pa Potência absorvida: 162

kW Potência absorvida @ γ=1,2 253 kW Motor : 315 kW @ 1.500 rpm

Acionamento por polias e correias Incluído disco de refrigeração, porta de inspeção, tubo de saída de

condensado e acoplamentos elásticos de admissão e descarga.

Dumper de Regulagem de Vazão de Gases recirculados ø710, flangeado, ajuste manual com possibilidade

de ajuste por acionamento pneumático (opcional)
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Conjunto dutos e exaustão de gases e vapores.

Dutos de Gases de Combustão / Vapores (Contaminados) Entre a caixa de saída do tambor secador e

entrada dos ciclones coletores. Construção soldada em chapa de aço St37 com cantoneiras de reforço.

Dutos de gás depurado (limpo) Entre descarga de gases dos ciclones e ventilador exaustor. Ø 1,25 m

Chaminé. De ø 1,4 m, de aço inoxidável AISI 304. Descarga a 20 m de altura, inclui fundo

inclinado, tubo de descarga de condensados e portas de inspeção e limpeza.

Dutos de Recirculação de Gases / Vapores. De ø 1000 mm, em chapas de aço carbono soldadas.

Sistemas de detecção de Faísca / Incêndio com Injeção automática de Gás Extintor Posicionados na

descarga do secador, nos dutos de gás contaminado, nos ciclones e nos dutos de gases depurados.

Estruturas suporte de toda instalação de secagem. Estruturas em perfis laminados e pintados. Plataformas e

escadas de acesso e manutenção com piso em chapa expandida de aproximadamente 300m².

Isolamento Térmico. Isolamento com lã de rocha (mineral) de 60 mm e com chapa de acabamento externo

em aço inoxidável para Tambor Secador, Ciclones e dutos de exaustão até exaustores, tubulação de

recirculação de gases e caixa de saída..

Emissões x Evaporação

Este projeto baseia-se em: Emissão Final de Pós <20 mg/Nm³

Condição básica para garantia do nível de emissões acima é que os gases de combustão não possuam mais

que 0,3g/m3 de cinzas.
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Transporte pneumático fase diluída para abastecimento de silos de cavacos secos.

Produto cavacos secos com densidade aparente t/m³ 0,25 e granulometria 10X10X3mm

E umidade < 13 %

Destino 2 silos (por sistema) distancia vertical 20 distancia horizontal 30 nr curvas considerada

material em contato c/ produto aço carbono conceito utilizado transporte diluída linha (pol) 6” sch40

pressão transporte requerida/instalada (bar) 0,6 velocidade média transp (m/seg) 20,3

capacidade requerida/instalada do soprador 35 (nm3/min) potência instalada (kw) 90

área filtragem (m2) 27 razão projeto kg produto / kg ar 11

Contém ainda um Soprador Tri-Lobular tipo Roots Capacidade aproximada: 35 Nm3/min @ 0,6bar

Potência Instalada 90KW Rotação 3500 RPM Transmissão Motor WEG/Direto Com cabine acústica 78db

E uma Válvula Rotativa VR12: Construção em Aço Inox AISI 304 Capacidade nominal 0,026

m³/REVOLUÇÃO Motor 1,5HP Rotação de trabalho de 60 RPM Descarga TIPO Blow-Thru e Tubulação de

6pol

Conjunto de tubulação de transporte pneumático: 50 m. Tubulação 6” sch10 em aço carbono sch40 12

acoplamentos tipo Instalock 2 curvas RL 90° Aço carbono sch40 1 desviador de fluxo dn6pol para 2

destinos 2 receptores finais



TECNOLOGIA INDUSTRIAL PRODUÇÃO WOODPELLETS

Silos de cavaco seco. Armazenamento de matéria-prima (micro-pó ou serragem) seca para o processo

industrial de peletização. O sistema modulado pelo método construtivo de silo de armazenagem se baseia

em painéis pré fabricados que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a

estrutura de sustentação do conjunto .

É considerado um sistema de armazenagem limpo por não utilizar tirantes para travamento dos painéis

laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto. O design dos reforços internos permite fluxo livre

do material estocado minimizando a formação de pontes e garantindo esvaziamento completo do sistema .

Dimensões: Diâmetro: 8.500 mm Altura de Corpo: 12.000 mm Capacidade: 680 m3 / silo Com sistema de

descarga efetuado através de Rosca Transportadora Helicoidal Acionada Através de Motor Hidráulico: 22 KW

Construção: Chapa de aço carbono A-36 Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi

E o silo de abastecimento do moinho: Dimensões: Diâmetro: 3.000 mm Altura de Corpo: 4.000 mm

Capacidade: 28,30 m3 / silo

Com sistema de descarga efetuado através de Rosca Transportadora Helicoidal Acionada Através de Motor

Hidráulico: 3 KW Construção: Chapa de aço carbono A-36 Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Sistema de moagem industrial . Após a secagem da matéria-prima, já com os níveis de umidade

pretendidos (14%), deverá passar pelo processo de moagem e trituração para ser homogeneizado

relativamente à dimensão, através de moinhos de martelos, localizados no pavilhão denominado por

sistema de moagem seca.

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 será transportadora até o silo. Consoante o

tipo de produção, deve ser adaptado o processo produtivo, designadamente, a matéria-prima utilizada e os

equipamentos envolvidos.

De acordo com o tipo de produção e as entradas de matéria-prima, o supervisor de logística interna deverá

definir e informar ao operador, quais os tipos de matéria-prima (silo) devem ser transportadas para o

processo de moagem e secagem industrial.
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Uniformização da Matéria-Prima. A homogeneização e estabilização da matéria-prima têm como finalidade

obter um produto com características constantes (o mercado requer que o produto tenha uma superfície

externa lisa e muito resistente à abrasão, brilhante com uma boa resistência mecânica).

As partículas resultantes do processo de homogeneização devem apresentar uma granulometria aproximada

de 1mm para poder ser processada e é um dos parâmetros fundamentais para decidir o sistema de

alimentação da linha.

A uniformização da matéria-prima é importante para o processo industrial e pode ajudar no desenvolvimento

do projeto (melhorar a performance de produção e minimizar o consumo energético de produção).

Os moinhos de martelo são dimensionados para trabalhar com diversos produtos e diferentes opções de

motorização, otimizando produção x potência instalada.

Quantidade adequada de martelos, distância correta entre telas e martelos e balanceamento dinâmico

garantem uma operação silenciosa e sem vibrações.
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Silo de Armazenamento de matéria-prima seca e triturada. Utilizaremos no silo um sistema de ventilação

para ajudar a minimizar a condensação. Através de filtro de mangas e um sistema de sucção, a matéria-

prima seca e triturada é transferida para o processo de peletização. A fibra é comprimida por rolos de

prensagem (granulador) com um dimensionamento para produção de pellets (6,5mm).

Uso de Aditivo Natural. A função câmara de misturação é incluir aditivos na matéria-prima, que podem ser

do tipo aglutinante, lubrificante ou protetor dos efeitos da umidade. Está equipada com sistemas de tubos,

que são utilizados para a aplicação dos aditivos. Os aditivos não devem ser utilizados

indiscriminadamente na fabricação dos pellets, até porque a sua aplicação encarece os custos de

produção .

Os aditivos utilizados não podem intervir na combustão nem produzir gases tóxicos. Na produção de pellets

vamos utilizar como aditivo natural o amido do milho para facilitar o processo de peletização e para

melhorar o equilíbrio energético e a resistência abrasiva do produto. O limite máximo será de 2%, para

minimizar o teor de cinzas.

O vapor é o aditivo mais utilizado na peletização. Este pode ser seco ou estar ligeiramente quente, para

secar o material, mas tendo a precaução de não elevar a temperatura da matéria-prima em excesso. O uso

de vapor contribui para diminuir o tempo de uso dos rolos e faz com que os pellets sejam mais fortes e

resistentes.
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Equipamentos do Sistema Moagem Industrial Descrevemos os principais equipamentos que vamos utilizar

para o processo de moagem industrial da matéria-prima.

Alimentador Rotativo Magnético. Projetados para atuar em conjunto com os moinhos de martelos, de modo a

permitir uma alimentação uniforme e constante de produto. Empregam a velocidade ideal para uma

alimentação uniforme e constante de produto, além de permitir a automação e a otimização do sistema de

moagem.

Os alimentadores magnéticos apresentam algumas vantagens em relação às outras calhas alimentadoras

sendo uma delas é a velocidade de transporte, que pode ser regulada através de uma caixa de comando

elétrica e que por sua vez, ao cortar a energia, evita o refluxo de material cessando o transporte

imediatamente.

Especificações :

Produto a ser processado: Cavaco de madeira Densidade (ton/m³): 150 a 200

Motorização Tensão (V): 220/380 Freqüência (Hz): 60 Proteção (IP): 55 Tensão de comando (Vcc): 24

Cilindro pneumático: sim

Abertura da placa magnética para limpeza: automática Aplicado ao processo de re-moagem

Características Técnicas: Diâmetro do Rotor (mm): 320

Potência: 1,5 KWPlaca magnética (mm): 200 x 950 Construção: Chapa de aço carbono A-36

Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Moinho de martelos.

Dimensionados para trabalhar com diversos produtos e diferentes opções de motorização, otimizando

produção x potencia instalada.

Quantidade adequada de martelos, distância correta entre telas e martelos e balanceamento dinâmico

garantem uma operação silenciosa e sem vibrações.

Características Técnicas: Área total de tela (m²): 3,162

Dimensões do Rotor: Largura x Diâmetro (mm): 1.000 x 1.200

Construção: Base: confeccionada em aço carbono A36 com espessuras de 6,3 e 12,5 mm

Laterais: confeccionadas em aço carbono A36 com espessura de 12,5 mm

Portas e chapa de desgaste: confeccionadas em aço carbono A36 com espessura de 9,5 e 12,5 mm

Rotor: confeccionado em aço carbono A36 com espessura 9,5 mm

Potencia: 300 KW Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Grade de Limpeza Magnética. Desenvolvida para a máxima eficiência em retenção de partículas metálicas

indesejadas.

Compostas por tubos em aço inoxidável com acabamento sanitário e por componentes magnéticos

extremamente potentes em seu interior, proporciona qualidade de retenção da ordem de 7.500 Gauss.

Com estrutura das grades de alta resistência, possibilita a utilização em ambientes com abrasão, impacto,

produtos corrosivos, exceto temperaturas muito elevadas (acima de 100°C).

Características Técnicas:

Dimensões (mm): 500 x 500 Vazão (m3/h): 100

Capacidade de limpeza: 7.500 Caixa de Acerto Fluxo Aço Carbono

Produto a ser processado: cavaco de Madeira Peso específico (ton/m³): 0,28 a 0,35

Dimensões: Largura x Comprimento (mm): 3.000 x 2.000 Altura (mm): 2.620

Dimensões boca de descarga (mm): 3.000 x 356

Peneiras rotativas. As peneiras rotativas são empregadas para a separação e limpeza de cavaco com

granulometria de tamanho maior ao processo industrial. Os fragmentos metálicos têm causado danos

consideráveis em moinhos, peletizadora, correias transportadoras e outros equipamentos de processos,

provocando grandes despesas industriais para reparos, perdas de produção e investimentos em unidades

sobressalentes.

Especificação Técnica

Motoredutor (KW): SEW

Polaridade (pólos): 4 Tensão (V): 220/380

Freqüência (Hz): 60 Proteção (IP): 55

Com sistema de rodízios e estrutura em perfis laminados

Características Técnicas:

Comprimento (mm): 4.000

Diâmetro do cesto de peneiramento (mm): 1.500

Acionado por motoredutor de eixo vazado: combina baixa potência instalada com alta capacidade produtiva,

garantem um processo econômico e eficiente

Construção robusta: chapas adequadamente dimensionadas de acordo com o tipo de carga e esforços

solicitados garantem longa vida útil ao equipamento.

Propicia o deslocamento do produto dentro de um cesto de peneiramento.

A correta relação entre a velocidade de rotação e o ângulo de inclinação do cesto de peneiramento, garante

que o simples deslocamento do produto permita a separação em rotas distintas da madeira e das impurezas.
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Filtro de mangas Que ajudam nas plantas de pellets controlando a poluição ambiental, além de reduzir

perigos ocupacionais, alongam a vida da máquina, reduzem falhas mecânicas e elétricas e melhoram a

qualidade do produto, apresentam operação contínua e limpeza automática das mangas. Possuem

mangas filtrantes com dimensões padronizadas, fixadas por anel aço mola ou abraçadeiras, gaiolas com

venturis de última geração incorporados, mangas com 1.200 a 5.200 mm de comprimento. Podem

trabalhar com cargas de pó de até 2.300 g/m3 e temperaturas de até 260 ºC.

Especificações do Filtro de Mangas: Motorização: Tensão (V): 220/380 Freqüência (Hz): 60 Equipamento a

qual será acoplado: Caixa de Expansão

Características Técnicas: Área Filtrante (m2): 30 Motorização (KW): 7,5

Elementos filtrantes substituíveis e laváveis: garante longa vida útil, além de gerar significativa economia

no processo de manutenção.

Limpeza dos elementos filtrantes através de jato de ar reverso: compete longa eficiência ao sistema e evita

a contaminação de processos seqüentes. Painel elétrico multi-função: permite o controle da intensidade e

freqüência da limpeza das mangas. Porta frontal ampla e de fácil acesso: facilita o acesso ao interior do

equipamento e a substituição das mangas.

Ventilador acoplado: torna o conjunto compacto, sincronizado e com baixo índice de ruído.

Detalhes Construtivos:

Corpo e moega: aço inox AISI304, espessura 6,35 mm.

Elementos filtrantes: tecido especial lavável Ventilador: carcaça fundida.
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Elevador de canecas. Os elevadores de canecas são indicados para a movimentação vertical de materiais a

granel em diversos processos fabris. Visa à velocidade ideal de operação que garante a carga e descarga

completa das canecas, além da melhor adequação do diâmetro da polia e de sua superfície de contato com a

correia transportadora, evitando assim deslizamentos. O elevador de canecas que é o meio mais

convencional de transporte vertical. Consiste de uma série de canecas, montadas sobre correia ou corrente,

operando sobre rodas locadas na cabeça e no pé do elevador. Possui basicamente uma carcaça (chaminé)

fechada, que confina a linha de canecas e os elementos da cabeça e do pé.

A carcaça é fabricada em módulos flangeados, unidos por parafusos, para facilitar o transporte e a instalação

na obra. Os elevadores de canecas, também conhecidos por caçambas, são a forma mais eficaz de elevação

de materiais para o processo de peletização, em pó, particulados e biomassa no sentido vertical, quando se

necessita elevar o produto em forma contínua a grandes alturas (acima de 5 m). Sua forma construtiva

permite sua aplicação em instalações compactas. Possuem capacidade de até 1000m³ de vazão. São

fabricados com correias ou correntes (estas para materiais de alta densidade e abrasivos). As canecas

possuem características que variam conforme as propriedades físicas do produto e do processo. A descarga

do material pode ser por rotação da caneca ou por força centrífuga na mudança do sentido de deslocamento.

Opcionalmente podem ser fabricados com canecas oscilantes em caixa com segmentos horizontais na

alimentação e na descarga, corpo principal inclinado, resultando em formato Z invertido.

Circuito: Produto Moído Material: Serragem Altura entre Bocas: 15.100 mm Capacidade: 20 m3/h PE: 0,65

t/m3 Potencia: 1,5 KW Construção: chapa de aço carbono SAE 1020 e A-36

Características Técnicas: Velocidade linear máxima da correia (m/s): 2,09 Dimensões das canecas: Altura x

Comprimento (mm): 102 x 152 Correia elevadora: 7" x 3 ou 4 lonas, dependendo da altura do equipamento
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Pré-condicionador. Projetados para alcançar de forma homogênea e distribuída o máximo contato entre o

produto e umidade adicionada (se necessário).

Diâmetro (mm): 457 Potência (KW): 7,5 Rotação (RPM): 209

Construção: Aço inox AISI 304 onde em contato com o produto

Acabamento: Aço Inox: Escovado com solda apassivada Aço Carbono: Pintura Epóxi

Silo de Dosagem. Se baseia em painéis que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se

travam formando a estrutura de sustentação do conjunto. É considerado um sistema de armazenagem

limpo de material seco por não utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos

de escoamento do produto. O design dos reforços internos permite fluxo livre do material estocado

minimizando a formação de pontes e garantindo esvaziamento completo do sistema.

Válvula rotativa. A válvula rotativa é usada como isolador de pressão entre duas câmaras com pressões

diferentes, impedindo a perda de gás, enquanto o produto é transferido de uma para outra câmara.

As válvulas rotativas também são usadas como alimentadores volumétricos em sistema de processamento

industrial. Acionamento automático através de cilindro pneumático magnético: sistema de fácil operação e

baixo consumo de ar.

A estrutura de construção pode ser em ferro fundido ou aço, mancais do tipo monobloco com

autocompensadores. O acionamento das válvulas é feito através de motor redutor.

. Comporta Simples Pneumática Magnética As comportas modelo CSP quadradas ou retangulares,

possuem sistema de vedação funcional que impede a disseminação de pó. Seu projeto prevê que a lamina

desliza suavemente apoiada sobre rolamentos blindados e guias laterais, minimizando o atrito e o esforço

do atuador pneumático.

Características Técnicas: Largura x comprimento (mm): 600 x 600

Lamina reforçada: suporta trabalhos incessantes de abertura e fechamento em curtos períodos sem

desgaste exagerado.

Detalhes Construtivos:

Quadro: aço carbono aço carbono A-36 espessura 4 mm.

Lamina: aço carbono aço carbono A-36 espessura 8 mm.

Rolamentos: de esferas, blindados em ambas as faces.

Cilindro pneumático: normalizado ISO 6431 com êmbolo e sensores magnéticos.

Válvula de controle: tipo solenóide-mola normalmente fechada.

Acabamento: Pintura epóxi
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Silos abastecimento da peletizadora

Características: Diâmetro Superior: 2.600 mm Diâmetro Inferior: 3.200 mm Altura de Corpo: 3.000 mm

Capacidade: 19,80 m3 / Silo

Com sistema de descarga efetuado através de Rosca Transportadora

Helicoidal Acionada Através de Motor Hidráulico: 3 KW

Construção: chapa de aço carbono A-36

Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi

Condicionador. Projetados para alcançar de forma homogênea e distribuída o máximo contato entre o

produto e o calor e a umidade proveniente do vapor.

Características Técnicas:

Diâmetro (mm): 457 Comprimento total (mm): 2.600 Potência (KW): 7,5

Rotação (RPM): 209

Construção: Aço inox AISI 304 onde em contato com o produto

Acabamento: Aço Inox: Escovado com solda apassivada

Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Rosca Alimentadora

Roscas Alimentadoras Tubulares com Eixo de helicoides com passo duplo na faixa de admissão do

produto.

Características Técnicas:

Diâmetro (mm): 304

Comprimento (mm): 1.200

Potência (KW): 1,5

Rotação (RPM): 141

Construção: Aço inox AISI 304 nas partes em contato com o produto

Moto redutor: SEW ou similar (primeira linha)

Acabamento:

Aço Inox: Escovado com solda apassivada

Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Sistema de peletização industrial. Em fase seguinte, 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 secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no

máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema de alimentação automático) para o

processo industrial de peletização.

Após passar pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado, com diâmetro de 6 ou 8 mm

e comprimento entre 20 e 40 mm.

No processo de prensagem é necessário um aquecimento até temperatura de 120-130 ºC (com recurso a

vapor seco). Ao aquecer torna-se mais plástica, promovendo a agregação das partículas,. A matéria-prima é

pressionada a alta pressão e os pellets são cortados, no comprimento desejado, do lado de fora da matriz.

Uma vez na peletizadora o material triturado é moído e acondicionado mediante o uso de vapor, que contribui

para a umidificação superficial, atuando como lubrificante no processo de peletização. 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. O consumo de energia nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton.

É prevista a instalação de um sistema auxiliar de aspiração geral de pó com filtros finais de tratamento de ar

emitido na atmosfera.
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Sistema de Resfriamento Industrial. 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 para 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. Este sistema é muito importante no processo de

fabricação de pellets.

Durante o resfriamento, os pellets tornam-se rígidos e perdem umidade podendo chegar a 6,5%. O

consumo de energia nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton.

Uma vez finalizada a produção de pellets, temos que separar as partículas. Os finos residuais ou

partículas que não foram peletizadas , reingressam ao processo de maneira automática.

Para este efeito utiliza-se um tamiz de 1/8” (3,175 mm).



TECNOLOGIA INDUSTRIAL PRODUÇÃO WOODPELLETS

Sistema de Controle de Produção de Pellets. De modo a controlar a qualidade dos pellets produzidos pela

unidade industrial serão realizados ensaios do produto em Laboratório de Biomassa e Bioenergia de acordo

com o procedimento operacional – controle de produto. A nível interno temos o recolhimento pelo operador

da sala de comando, de acordo com o procedimento operacional para o recolhimento de amostra para os

ensaios. Recolhe-se uma amostra a cada 4h de produção, sendo controlados os seguintes parâmetros:

Teor de umidade em conformidade com a Instrução de Trabalho - Teor de umidade de Pellets. Durabilidade

em conformidade com a Instrução de Trabalho Teor de durabilidade mecânica dos Pellets. Densidade

aparente em conformidade com a Instrução de Trabalho sobre a densidade aparente dos Pellets.

Percentagem de Finos em conformidade com a Instrução de Trabalho para a determinação da granulometria

dos pellets. Dimensão dos pellets em com a Instrução de Trabalho para a determinação do diâmetro e

comprimento dos pellets.

Na unidade industrial teremos um sistema de controle de qualidade de produção industrial. A nível externo o

operador recolhe amostras por semana de pellets para uma avaliação e controle do teor de cinza (produção

de pellets). Todas as informações são diagnosticada pelo responsável pela qualidade e enviada para o

gerente operacional que definem ações e medidas corretivas com o objetivo de diminuir o teor de cinza e de

sílica no produto final. Segundo a Norma EN 14961-2, os equipamentos de testes devem ser adequados

para inspecionar os pellets produzidos. Deste modo, os equipamentos utilizados no controle interno são

submetidos a uma avaliação em procedimento de qualidade e ambiente – controle dos dispositivos de

monitorização e mediação.
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Equipamentos do Sistema Peletização Industrial Descrevemos os principais equipamentos que vamos

utilizar para o processo de peletização industrial da matéria-prima.

Peletizadora industrial. O projeto busca conciliar alta produtividade e baixa manutenção a produção de

pellets uniformes e resistentes que se mantenham íntegros durante o transporte e armazenamento.

Características Técnicas: Diâmetro interno da matriz (mm): 762 Largura útil da matriz (mm): 125 Largura

total da matriz (mm): 192 Área de trabalho da matriz (cm²): 2.992,3 Diâmetro Externo dos rolos (mm): 305

Largura (mm): 131,5 Número de correias de transmissão: 10 perfil 8 v Fixação da matriz: parafusos e

arruelas especiais

Detalhes Construtivos: Anel de desgaste : Aço Carbono: Pintura Epóxi

Eixo Central com sistema de lubrificação traseira o que permite a lubrificação dos rolamentos centrais com

a máquina em movimento.

Base dimensionada para alojar buchas de bronze que assentam o eixo central

Sistema de Segurança localizado na parte traseira do eixo central

Sistema de Facas Reguláveis

Sistemas de acionamento por polias e correias de transmissão

Matriz: confeccionado em aço de liga especial SAE8620 tratada termicamente.

Rolos Compressores: formados por duas capas estriadas ou escareadas confeccionadas em aço de liga

especial com tratamento térmico, montadas em eixo excêntrico com rolamentos para serviço pesado.
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Construção:

Carcaça: confeccionado em chapa de aço carbono A-36

Base: confeccionado em chapa de aço carbono A-36

Eixo Central: confeccionado em fundido de aço especial, com tratamento térmico localizado no apoio dos

rolamentos.

Eixo Oco: Fundido em aço especial, usinado e montado sobre rolamentos de primeira linha.

Eixo de acionamento: Em aço carbono SAE 8620 usinado para perfeito ajuste com a polia e rolamentos.

Anel de Desgaste: Confeccionado em aço inoxidável AISI 304

Porta Frontal: Em chapa de aço carbono A-36, revestida com chapa de aço inox AISI 304

Bica de Alimentação: Em chapa de aço inoxidável AISI 304, equipada com porta de inspeção.

Correias de transmissão: Em perfil "V" industrial, transmitem a potencia necessária com um numero menor

de correias.

Polia motora: 10 canais 8 v em ferro fundido cinzento

Polia movida: 10 canais 8 v em ferro fundido nodular GGG40.

Parafusos: Bi cromatizados

Acabamento: Aço Inox: Escovado com solda apassivada Aço Carbono: Pintura Epóxi
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Sistema Automático de Lubrificação das Peletizadoras. O sistema tem como função a lubrificação automática

e centralizada de graxa do conjunto central da peletizadora sem a necessidade de parada do equipamento.

O projeto prevê a interligação do reservatório de graxa, com 3 pontos de lubrificação posicionados na parte

traseira do eixo central da peletizadora.

Características Técnicas:

Bomba pneumática

Capacidade do reservatório de graxa (kg): 2

Distribuidor progressivo por bloco com chave de ciclos em 3 pontos

Volume regulável (cm³): de 2 à 5

Pistão hidropneumático

Tubos, mangueiras, terminais e conexões adequadas ao produto em processo.

Distribuidor mestre dotado de chave de ciclos por fim de curso, que permite monitorar o sistema, controlar os

ciclos e conseqüentemente o volume direcionado aos pontos. Facilita e permite a supervisão o sistema.

Sistema Peneiramento e o Centrifeeder. são dimensionados para trabalhar compondo o sistema de

peletização. Utilizada para a separação de matéria-prima, retirada de sílica e de outros componentes que

podem prejudicar a qualidade final do produto.

Peneira Rotativa são indicadas para trabalhar em diversas fases de inúmeros processos fabris e são

empregadas para a separação e limpeza da matéria-prima. Propicia o deslocamento do produto dentro de

um cesto de peneiramento. A correta relação entre a velocidade de rotação e o ângulo de inclinação do cesto

de peneiramento, garante que o simples deslocamento do produto permita a separação em rotas distintas da

madeira e das impurezas.

Especificação do Sistema de Peneiramento Motoredutor (KW): SEW Polaridade (pólos): 4 Tensão (V):

220/380 Freqüência (Hz): 60 Proteção (IP): 55

Características Técnicas: Comprimento (mm): 4.000 Diâmetro do cesto de peneiramento (mm): 1.500

Acionado por motoredutor de eixo vazado: combina baixa potência instalada com alta capacidade produtiva,

garantem um processo econômico e eficiente

Centrifeeder. A Bica Alimentadora Centrifeeder para alimentação forçada é quem determina o ritmo de

alimentação da Matriz quando operamos com materias de baixo peso especifico. Dotada de acionamento

através de motoredutor o que permite a automação quando operado através de inversos de freqüência.

Totalmente construído em aço inox 304. Sistema de Alimentação Forçada para produtos de Baixa Densidade

Composto por sistema de rosca helicoidal instalado na porta da Peletizadora

Bocal de aspiração projetados de maneira a preservar a continuidade aerodinâmica de entrada assegurando

o natural escoamento do fluxo de ar: minimizam perdas por descolamento ou turbulências, garantindo

operação elevada. Carcaça com desenho que garante a passagem do ar na vazão e pressão corretas. Dreno

manual e porta de inspeção de fácil remoção: facilitam a manutenção corretiva ou preditiva. Rotor de pás

curvadas com características de carga limitada rigidamente fixadas ao cubo: resultam em estabilidade e

longa vida útil ao equipamento.
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Resfriador de contrafluxo. 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

Características Técnicas:

Dimensão da câmara de resfriamento (mm): 1.800 x 1.800

Área de resfriamento (m²): 3,24

Potência do distribuidor de produto (KW): 0,75

Grelha de descarga acionada por sistema pneumático: garante o escoamento suave sem causar quebras

ao produto final.

Construção:

Câmara de Resfriamento: aço inox AISI 304

Acabamento:

Aço Inox: Escovado com solda apassivada

Aço Carbono: Pintura Epóxi

Alimentador rotativo. Distribuidor de produto controlado por inversor de freqüência: garante o

assentamento distribuído homogêneo do produto por toda a área de resfriamento, impedindo espaços de

escape de ar.
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Sistema de dutos e exaustão. Com rotor fechado de pás curvas, são ideais para serviços industriais

pesados, em regimes de baixa e média pressão.

Características Técnicas: Capacidade efetiva (cfm): 7.000

Pressão estática (mmCA): 320

Potência: 15 KW

Diâmetro do rotor (mm): 622

Construção: Base: perfis laminados aço carbono A-36 Corpo: chapas aço carbono A-36

. Transportador de arrasto tipo redler para retirada dos pellets dos resfriadores.

Circuito: Retira dos Resfriadores Material: Pellets

Características Técnicas: Comprimento: 32.300 mm Corpo Duplo: 32.300 mm

Capacidade: 60 m3/h PE: 0,65 t/m3

Potencia: 9,2 KW

Construção: Chapa de aço carbono SAE 1020 e A-36

Elevador de canecas para retirada dos pellets dos resfriadores. Retira dos Resfriadores

Material: Pellets

Características Técnicas:

Altura entre Bocas: 26.400 mm Capacidade: 120 m3/h PE: 0,65 t/m3

Potencia: 9,2 KW

Construção: Chapa de aço carbono SAE 1020 e A-36

Transportador de arrasto elevadores para alimentação da peneira. Retira dos Elevadores – Alimenta Peneira

Material: Pellets

Peneira Vibratória oscilante. Classifica pellets e Finos

Transportador de arrasto retira das peneiras para alimentação do silo de expedição.

Circuito: Retira das Peneiras e Alimenta Silos Expedição

Material: Pellets

Outros equipamentos de peletização e expedição. Comporta pneumática de isolação. Transportador de

arrasto tipo redler que alimenta e distribui os pellets ao silos expedição. Desviador de fluxo.
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Sistema de armazenamento industrial . Os pellets, após serem resfriados e limpos, passam por um

sistema de pesagem antes de serem confeccionados em big bags ou para transporte especial para

exportação (granel) . Este sistema pode ser controlado manual ou automaticamente. No fim da linha de

produção os pellets podem ser armazenados em silos.

No fim da linha de produção os pellets devem ser armazenados em silos. 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%). São de fácil

manipulação, podem ser conservados por muito tempo. Para armazenar uma tonelada de produto é

necessário um depósito de 1,8 m3.

Requisitos técnicos para armazenamento de pellets:

• 1 kW de carga de calor = 0,9 m³ de armazenamento (incl. vazio);

• Espaço de armazenagem utilizável = 2/3 de armazenamento (incl. vazio);

• 1m³ pellets = 650 kg;

• Teor de energia = 4500 Kcal/Kg

Considerações da armazenagem: O local de armazenagem de pellets deve manter-se seco todo o ano. A

umidade normal do ar, tal como aquela que ocorre todo o ano como resultado das condições atmosféricas,

não danifica as pellets de madeira. Se houver risco ocasional de paredes úmidas (por exemplo edifícios

velhos), recomenda-se que as paredes sejam revestidas com painéis de madeira ventilados.

Alternativamente, há a possibilidade de armazenar pellets em armazéns industriais de pellets, tais como

silos.
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Sistema de transporte. O transporte é um fator muito importante para manter a economia na indústria de

pellets. Uma avaliação em termos de logística de transporte é importante para a viabilidade do projeto

industrial.

O transporte do pellets não é perigoso e nem gera autocombustão ao contrário do que acontece com outros

combustíveis.

No entanto, o transporte dos peletes não os deve expor a pressões ou tensões mecânicas excessivas, o que

resultaria na alteração da sua estrutura, sendo ainda que deve ter um cuidado especial no transporte para

que se mantenha livre de umidade, para evitarmos o aparecimento de microorganismos que possam

prejudicar a qualidade dos pellets ou que percam a forma comercial.

De modo a efetuar um auto-controle de qualidade e a facilitar a identificação de lotes que estão fora de

especificações, desenvolvemos um sistema de rastreabilidade nos pellets comercializados descrito no

procedimento operacional de identificação.

Relativamente aos pellets na expedição do produto, os caminhões que transportam a granel são pesados, de

forma a controlar a quantidade de produto como definido na instrução de trabalho da pesagem caminhões e

do produto acabado.
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Embalagem e distribuição. Os pellets no mercado interno são distribuídos a granel, transportados por

caminhões ou empacotados em sacos de 15 kg ou big-bags de 1 000 kg.

Os sacos são entregues em paletes, normalmente de 1 tonelada ou em embalagem plástica.

De modo a efetuar um auto-controle de qualidade e a facilitar a identificação de lotes que estão fora de

especificações.

Desenvolvemos um sistema de rastreabilidade nos pellets comercializados ensacado descrito no

procedimento operacional de identificação dos pellets ensacados.

Relativamente aos pellets na expedição do produto, os caminhões que transportam pellets, a granel ou

ensacado, são pesados, de forma a controlar a quantidade de produto como definido na instrução de

trabalho da pesagem caminhões e do produto acabado.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL PRODUÇÃO WOODPELLETS

Balanço Energético. A análise de consumo energético para a produção de pellets depende das características

de implantação e de abastecimento, tal como da tecnologia industrial, da capacidade produtiva, da umidade

inicial da matéria-prima e do transporte.

Entretanto, o consumo energético para um processo de produção de pellets, sem a fase de secagem, pode

oscilar entre 120 e 200 kWh/ton. A publicação “Woodpellets in Europe” (UMBERA, 2000) afirma que o

conteúdo energético dos pellets durante o processo de densificação pode apresentar os seguintes valores:

- Consumo entre os 8 e 13% do conteúdo energético dos pellets para a compactação do material bruto;

- Consumo entre 10 e 25% do conteúdo energético dos pellets para a peletização, com material úmido e

incluindo portanto, a fase de secagem. A energia requerida para a densificação dependerá do conteúdo de

umidade, tamanho e tipo do material densificado, equipamento usado, etc.

-O Consumo de energia para o transporte da biomassa, segundo in “Industrial Network on Wood Pellets”,

situa-se nos 1,6% do poder calorífico transportado.

Assim, considerando que a matéria-prima contém 100 unidades de energia no final do processo os pellets

apresentam 85 a 90 unidades, pois as restantes foram consumidas pelo processo, sendo a maior parte da

energia utilizada para a secagem da matéria-prima.

Genericamente, o consumo de energia do processo, sem considerar a etapa de armazenamento e

empacotamento, pode-se resumir em:

Secagem: 1MW/ton de matéria-prima úmida.

Moinho de trituração: 1kW/ton de matéria-prima triturada.

Moinho de peletização: 60kW/ton de pellets produzido.

Resfriamento: 5kW/ton de pellets resfriado.
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. Equipamentos do Sistema de Embalagem, Armazenamento e Expedição. Descrevemos os principais

equipamentos que vamos utilizar para o processo de embalagem, armazenamento e de expedição de

pellets.

Silo de Expedição. O sistema modulado pelo método construtivo Panelok se baseia em painéis pré-

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

sustentação do conjunto.

Características Técnicas/Dimensões: Largura da Célula: 2.925 mm Comprimento da Célula: 4.800 mm

Altura de Corpo da Célula: 6.000 mm Numero de células / linha: 6 Numero de Linhas: 2 Capacidade /

Célula: 169 m3 Capacidade Total: 2.028 m3

Construção: Painéis: aço carbono SAE1020 Moega de descarga: aço carbono SAE1020 Colunas e chapas

de união: aço carbono A 36 Teto: chapa xadrez

Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi

Caçamba de pesagem móvel robot. Projetadas para buscar a máxima otimização na etapa de descarga da

área de expedição a Caçamba de Pesagem Móvel. Operam sustentadas por estrutura metálica que se

apóia em rodas maciças. A pesagem é feita através de sistema de células de carga e a orientação do

movimento é comandada por sensores fotoelétricos de deslocamento a laser.

O caminhão responsável pelo transporte do produto fica estacionado em local especifico, sem movimentar-

se durante todo o carregamento. De acordo com a programação de automação, o inicio do processo se dá

com a caçamba se deslocando sobre trilhos e posicionando-se abaixo do silo que armazena o produto a

ser expedido. Quando o peso desejado de produto é atingido, a caçamba novamente se move até

posicionar-se na abertura correta para carregamento do caminhão responsável pelo transporte que pode

ter carroceria aberta ou fechada.

Características Técnicas: Volume útil (m3): 6,0 m3 Dimensões (mm): 3.000 x 3.000 x 2.510 de altura

Dimensões de descarga (mm): 425 x 639 Células de carga: 04 (quatro) Potência (kw): 0,75 (x2)

Tampa superior preparada para receber sistema de aspiração (opcional): permite a instalação de filtro de

mangas, contribuindo para o controle de emissão de pó.

Sensor fotoelétrico de deslocamento: responsável pela emissão de um feixe de laser, que é refletido em

um espelho e captado por um sensor fotoelétrico (acoplado no mesmo aparelho) garante precisão ao

movimento da caçamba.

Detalhes Construtivos: Caçamba: confeccionada em chapa de aço carbono de SAE 1020 espessura 3,00

mm, reforçadas com perfis de cantoneira de 2" x 1/4"

Tampa: aço carbono SAE1020 espessura 3,0 mm com reforços em cantoneira 2" x 1/4" ASTM A-36.

Estrutura: confeccionada em perfil tubular quadrado em aço carbono SAE1020 de 80 mm x 4,75 mm de

espessura

Transmissão através de 02 (dois) motoredutores SEW ou similar (primeira linha)

Rodas: 04 (quatro) Rodas maciças confeccionadas em aço SAE 1045 com rolamentos auto

compensadores de Esferas SKF ou similar (primeira linha) Células de carga: Alfa ou similar (primeira linha)
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Dispositivo telescópicos para carga de caminhões a granel. Adaptado na saída da Tremonha de Carga de

Caminhões se posiciona sobre o compartimento ou posição pré-definida para o tipo de caminhão utilizado e

acopla o bocal de descarga com o bocal de carga do caminhão automaticamente utilizando-se de movimento

telescópico.

Estruturas de sustentação, manutenção, acesso, fechamentos laterais, tetos, guarda-corpos, passadiços,

pipe-racks, monovias, pisos e passarelas de interligação.

Construção: Vigas de Aço Laminados A 572 GR50 Pisos de Serviço: chapa de aço xadrez 4,75 mm Guarda

Corpos: Perfis quadrados com Tubo sch. 11/2

Sistema detecção de faíscas. Proteção contra Incêndio e explosão em Secadores, filtros, ciclones e Filtros.

Aplicado em ambientes com arraste de sólidos por ar ou mecanicamente, onde existam operações com

moinhos. Operaram com sensores que detectam emissões infravermelho emitidas por faíscas e corpos

incandescentes. Imediatamente após detecção é disparado injeção de gás inerte ou agente extintor

apropriado. Com sistema de comportas tipo flap.

Sistema de geração de ar comprimido. Dimensionado com folga de 30% ao consumo inicialmente projetado,

incluindo a unidade de geração e tratamento de ar comprimido (compressor, secador e filtros) bem com toda

a rede de distribuição pontual de Ar na planta, com todos purgadores, válvulas de isolação manuais e

automáticas, pressostatos, manômetros e reguladores de pressão locais.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL PRODUÇÃO WOODPELLETS

Painéis elétricos, iluminação, aterramento e CCM. Painéis de Potência com partidas de motores previstos

no escopo do Pátio de recepção de MP, Picadores, Transportadores Mecânicos e Pneumáticos, Peneiras,

Re-Picador, Fornalhas-Secadores, Silos e Extratores para Cavacos úmidos e secos, Moagem Seca, Caldeira,

Peletizadoras, resfriadores e Silos de Expedição secadores com comandos de partida, parada e

emergência. Inclusos sinalizadores luminosos, disjuntores e amperímetros.

Potência total instalada aproximada de 10MW. Previstos dois CCM independentes. Um para atendimento

de Pátio / Secadores e outro para Unidades de Peletização.

Painel de Controle com PLC/IHM e programa de operação e intertravamento.

Caixas de Sinalização e botoeira de emergência localizada em pontos estratégicos ao lado dos

equipamentos principais (campo)

Cabeamento entre painéis de controle e comando individuais com utilização de Remote I/O´s onde

tecnicamente possível para a redução da quantidade de cabeamento estruturado convencional.

Calhas e eletrodutos separados para cabos de potência, sinais digitais e analógicos.

Indicadores de Status por displays ou IHM´s ao lado de todo equipamento que possa requerer estas

interfaces.

Todos equipamentos e instrumentos projetados para áreas não classificadas porém adequados a

utilização abrigada e não abrigada conforme localização no site.

Não previsto Cabine primária de interligação Concessionária-Planta

Instrumentação: Instrumentos de campo

Transmissores de Sinais de Corrente e Tensão

Visualização por imagem de pontos críticos a presença Humana (proximidade da admissão dos picadores,

mesa de impacto, alimentação e descarga de MP úmida e seca na área de secagem, etc.)

Sinais de Níveis de líquidos e sólidos Transmissor de temperatura para gases quentes

Transmissor pressão entrada tambor secador

Transmissor pressão diferencial ciclones.

Transmissor temperatura saída gases para a chaminé

Sinalização de posição de todos atuadores pneumáticos automáticos, tais como válvulas e dumpers de

controle de vazão.

Sinalização de movimento (linear ou rotação de elementos dosadores e transportadores críticos).

Sinalização de Emergência para detectores de faísca e incêndio com indicação pontual de atuação de

sistema de inertização de área.

Instrumentação e programação modular dedicada a controle de malhas PID nos equipamentos de

Moagem e Peletização.

Sistemas de Informação e Alarmes Extensa lista de Alarmes, Indicação de Status de Operação e Indicação

de Falhas Ocasionais (log de falhas para manutenção preventiva) fazem parte deste sistema de controle,

disponível on-line para operadores da sala de controle e sala de manutenção. Relatórios gerenciais

poderão ser gerados em função dos arquivos de Log de Produção e Operação.
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Sistema de Embalagem – Registros Cremalheira. Os registros cremalheira são projetados a atuarem em

diversas áreas onde se faz necessário o controle do fluxo de matéria prima e/ou produto acabado dentro de

uma unidade fabril. Seu projeto prevê acionamento por volante manual ou através de corrente e busca uma

vedação completa e eficiente, sem vazamentos.

Características Técnicas: Acionamento: manual

Abertura - largura x comprimento (mm): 400 x 400

Quadro estrutural com construção robusta com chapas adequadamente dimensionadas, o que emprega

maior durabilidade ao conjunto.

- Engrenagem e cremalheira: usinados com precisão garantindo o avanço e retorno da lamina sem choques

ou travas

Detalhes Construtivos:

- Lamina: aço carbono A-36 espessura 6,35 mm

- Quadro: aço carbono SAE 1020 espessura 3,00 mm

- Engrenagem e cremalheira: confeccionadas em ferro fundido cinzento

- Acabamento: pintura alquídica RAL1014

Conjunto de ensaque composto por ensacadeira, maquina de costura e esteira transportadora.

Apropriada para sacos de 15 kg

A paletizadora se refere à operação de movimentação e empilhamento dos pellets em embagem especial ou

em caixas entre outros produtos sobre uma superfície pré-determinada. Sistema de movimentação do

produto sob a forma de garras, pinças, ventosas ou conforme a necessidade. Reposição do pallet vazio sem

contato manual, bem como a saída do pallet completo

Características: Velocidade de até 15 ciclos por minuto. Regulagem de abertura da pinça conforme tamanho

do produto. Sistema de movimentação do produto sob a forma de garras, pinças, ventosas ou conforme a

necessidade.

Automação Industrial. O sistema de controle tem as seguintes características de controle:

Realizar as operações basicas de Liga / Desliga e intertravamento entre os equipamentos alocados na Torre

de Moagem e Peletização, controlando os seguintes processos:

Setor de Recepção: Acionamento das esteiras transportadores, até o abastecimentos dos Secadores

Rotativos.

Contempla sistema de alerta para proteção do sistema de secagem (não trabalhará sem produto)

Setor de Moagem: Controla a alimentação e amperagem do(s) moinho(s), funcionamento do Filtro de Mangas

e descarga do produto moído

Setor de Peletização: Controla as operações básicas da (s) Peletizadoras, Resfriador(es) e Equipamentos de

descarga

Setor de Expedição: Controla o abastecimento dos silos de Expedição. Todas as válvulas e comportas,

quando ofertadas em sua configuração "automática" ou "magnética pneumática" serão comandadas pelo

sistema.
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EXPORTAÇÃO PARA 

ITÁLIA 

Company Name

Street

Country BRASIL

VAT number

Production Place

Legal representative name (CEO)

Volume per year (Ton) 24.000 ton/year. Available 6.000 ton/year

Truck loads per week (nr.) 5/week

Incoterms 2010 100% against FCR Document or similar. FOB- Free on Board

Quality Standards Premium

Pallets (nr.) 20 p/cntr

Bags per pallet (nr.) 90

Net weight (Ton) 27 ton

Plastic thicknes (micron) 0,80 microns

Bank name

IBAN

SWIFT

Period Price Unit

April2021 165,00 FOB €/Ton

May2021 165,00 FOB €/Ton

June2021 165,00 FOB €/Ton

July2021 165,00 FOB €/Ton

August2021 170,00 FOB €/Ton

September2021 170,00 FOB €/Ton

October2021 170,00 FOB €/Ton

November2021 175,00 FOB €/Ton

December2021 175,00 FOB €/Ton

January2022 175,00 FOB €/Ton

February2022 175,00 FOB €/Ton

March2022 175,00 FOB €/Ton

Produto Brasileiro Exportado para a Inglaterra 



PREÇO PELLETS 

ESTADOS UNIDOS   

015 Wood pellets -- Prices good through Mar 31, 2020

Type Premium BTU

Ash

Price per Ton Price per bag 1/2 Ton Pickup Pallet Size

Energex American 

Premium
Hardwood

8500 BTU

less than 1% Ash
$318.00 $7.66 $179.00 1 Ton

New England 

Hardwood
Hardwood Blend

8200 BTU

.40% Ash
$287.00 $7.00 $163.50 1 Ton

LG Granules** Softwood
8500 BTU

.35% Ash
$303.00 $7.36 $171.50

1 Ton

1.5 Ton

$454.40

Corinth
Soft/Hardwood 

Blend

8500 BTU

.50% Ash
$302.00 $7.34 $171.00 1 Ton

Vermont Wood Softwood
8600 BTU

.23% Ash
$312.00 $7.54 $176.00 1 Ton

Corinth Softwood Softwood
8700 BTU

.34% Ash
$310.00 $7.50 $175.00 1 Ton

North Idaho 

Energy Pellets
Douglas Fir

8760 BTU

.32% Ash
$340.00 $8.10 $190.00 1 Ton

Maine Woods Hardwood Blend
8400 BTU

.50% Ash
$281.00 $6.88 $160.00 1 Ton

Blazers Douglas fir
8900 BTU

.16% Ash
$332.00 $7.94 $186.00

1 Ton

1.4 Ton

$464.80

1.5 Ton

$498.00

Energex Premium
Soft/Hardwood 

Blend

8700 BTU

less than 1% Ash
$312.00 $7.54 $176.50 1 Ton

Purcell Pellets Douglas Fir Mix
8700 BTU

.30% Ash
$330.00 $7.90 $185.00 1 Ton

Logik-E Hardwood
8300 BTU

.35% Ash
$315.00 $7.60 $177.50

1.1 Ton

$346.50

April purchases must be delivered or picked up no later than August 13, 2020.

May deliveries must be taken before August 31, 2020.

If delivery or pick up is requested after that date, an extra charge of $5.00 per pallet will be charged.

Quantities limited. These prices are subject to change without notice.

** LG Granules come palletized and wrapped on 1 ton (50 Bag) or 1.5 ton (75 Bag) pallets.



CONSUMO PREÇO  

INTERNACIONAL 



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Seja bem-vindo à Brasil Biomassa Pellets Business.

A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em

São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets Business é empresa

líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e projetos empresariais sustentáveis

e engenharia e tecnologia industrial na implantação de projetos industriais atuando como braço

técnico e operacional das principais empresas nacionais e internacionais dos segmentos

industriais de energia, bioenergia, biomassa e pellets.

Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e assumir cada vez mais desafios, a Brasil

Biomassa Pellets Business marca o ano em que completa dezesseis anos de história com o

desenvolvimento da inovadora tecnologia compacta e modular de aproveitamento da biomassa

no processamento de pellets com a representação exclusiva na América do Sul da La Meccânica

Itália, segunda empresa mundial detentora da tecnologia de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial, agroindustrial e sucroenergética na produção de pellets.

.
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standardized insurance

language

“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
É o início de uma nova etapa na implantação da sinergia dos serviços oferecidos nas suas

“Soluções 360°” – consultoria e engenharia industrial, financiamento internacional, tecnologia,

fabricação e equipamentos, certificação e o marketing nacional e internacional possibilitando

assim um atendimento cada vez mais integrado aos seus clientes.

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

implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para cogeração de

energia, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e pellets, Enumeramos as

principais vantagens:

Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma avaliação do plano estrutural de

negócios, logística, benefícios fiscais e licenciamento ambiental e mapeamento da matéria-prima

até o desenvolvimento do produto final. Com a garantia de qualidade e de venda; economia em

termos de aquisição dos equipamentos e contando com uma linha de financiamento

internacional; Integração de processos envolvendo a consultoria técnica e os estudos de

viabilidade econômica e financiamento e a tecnologia de produção industrial.
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standardized insurance language
“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e engenharia industrial agregando mais de 22

profissionais na área de engenharia industrial e florestal, economia e planejamento estratégico,

marketing internacional e na gestão de negócios.

A Brasil Biomassa Pellets Business participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios, mapeamento

de fornecimento de matéria-prima, estudo de transporte e logística, licenciamento ambiental,

estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento nacional e internacional,

engenharia básica e montagem industrial e tecnologia industrial de equipamentos de produção e

aproveitamento de biomassa, cogeração e microgeração de energia, torrefação da biomassa,

exportação de woodchips, briquete e pellets até a fase final de implantação das unidades

industriais com a certificação do produto final e a garantia de venda com o desenvolvimento do

plano de marketing e a comercialização de produtos para empresas do Brasil, Estados Unidos,

Costa do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União Europeia.

.
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language

“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

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, Bertin,

Biopelleets Brasil, Naturasul Engeenharia, Cosan Biomassa Raizen, EBX, ThyssenGroup,

Amendôas do Brasil, Imerys Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Peellets do

Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia Lee Energy Solution, Abellon Clean Energy,

dentre centenas de empresas.

A Brasil Biomassa Pellets Business é sócia fundadora da Associação Brasileira das Indústrias de

Biomassa e Energia Renovável a maior entidade internacional do setor biomassa com mais de

1.390 empresas associadas e fundadora do Instituto Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da

PelletsBrasil Indústria de Equipamentos de Produção de Pellets e Briquetes.

Participa também como sócia da European Energy SRL uma empresa com atuação direta no

mercado de negócios da União Europeia na área de biomassa, bioenergia e pellets.
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standardized insurance language
“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da

Brasil Biomassa Pellets Business representada pela vasta expertise de sua equipe de

gerenciamento, engenharia, fabricação e implantação é referência na criação e implementação

de projetos sustentáveis de alta performance integrados para a indústria. Modalidades de

trabalho:

Tecnologias industrial, produtos e sistemas

EPC – Gerenciamento > Tecnologia > Engenharia > Equipamentos > Montagem >

Equipamentos de biomassa, bioenergia e pellets.

Engenharia básica de processo industrial.

Consultoria em financiamento internacional/auditorias ou estudos especializados.

A Brasil Biomassa Pellets Business é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor

energético com larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação

econômico-financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial para geração de energia na forma de cogeração e microgeração

de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.

.
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“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Nossa engenharia atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas, com especialidade em

energia limpa, biomassa, bioenergia e pellets desde a execução do plano estrutural de negócios,

viabilidade econômica, planejamento em três fases, estudo de mercado, estudo de concorrentes,

execução e performance.

Equipe multidisciplinar atuando em: Gerenciamento, desenvolvimento e implantação de projetos,

tecnologia industrial, logística, licenciamento ambiental e meio ambiente, finanças e crédito,

administração, engenharia e mercado nacional e internacional.

Atuamos com diversos segmentos e especialmente o setor florestal, da indústria de

processamento da madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação, compensados, mdf,

movelaria e agentes do setor de produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo e gás;

indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
CERTIFICAÇÕES. A Brasil Biomassa Pellets Business prioriza a qualidade e a eficiência em seus

produtos, serviços e processos. Isso se comprova pelas diversas certificações técnicas

conquistadas ao longo do tempo, como a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - NBR

ISO 9001:2008. A conquista destas certificações garante que, ao contar com as soluções da

Brasil Biomassa Pellets Business, o cliente terá serviços de qualidade e alto nível técnico, aferido

pelos principais órgãos certificadores do mercado.

MISSÃO. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio

da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

Tornar a nossa tecnologia industrial como um diferencial no mercado, garantindo sua excelência

em qualidade, através da Brasil Biomassa.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da

utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Valor Competitivo: Definição com o cliente da melhor solução de equipamento, tendo em atenção

os fatores: Custo total/ Financiamento/ Tecnologia/ Qualidade/Flexibilidade/Nível Produtivo.

Capacidade Global: Representação de uma rede Global e Abrangente das melhores Marcas de

Equipamento do Mundo. Estudo e realização de projetos nacional e internacional.

Foco no Cliente: Resposta Rápida ao cliente, através da Estrutura de gerenciamento, que cobre

todas as regiões. Oferta de serviços diferenciados por cliente (Manutenção, Formação,

Financiamento, Projetos e Venda Nacional e Internacional).

VISÃO. Atuamos com a visão no fortalecimento da gestão e na governança em sustentabilidade de

nossos clientes.

Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar oportunidades de aplicação da

sustentabilidade na prática: no cotidiano dos processos, projetos e ações da empresa.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
VALORES. Nossas ações são orientadas por princípios de justiça, valorização e bem estar coletivo.

POLÍTICA DE QUALIDADE. Promover o desenvolvimento das competências dos nossos

colaboradores e assegurar a comunicação entre todos os envolvidos para garantir o sucesso da

nossa empresa. Melhorar continuamente a eficácia do nosso Sistema de Gestão da Qualidade

através da sua revisão e dos objetivos estabelecidos.

OBJETIVOS. A Brasil Biomassa Pellets Business tem por objetivos em oferecer serviços de

consultoria e engenharia industrial de alto nível, na área de geração de energia com o uso da

biomassa para o mercado nacional e internacional, na exportação de woodchips, na torrefação da

biomassa e no desenvolvimento da tecnologia industrial de processamento de pellets com

utilização eficiente da energia dela obtida e gerada pelo processamento industrial visando

atender a demanda interna de energia, o mercado doméstico de energia da Europa e em projetos

de exportação visando atender os grandes players comerciais das centrais de energia.

.
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“

NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Política Anticorrupção. A Política Anticorrupção reafirma nosso compromisso de conduzir os

negócios com integridade, cumprindo com as leis anticorrupção onde quer que façamos negócios.

As instruções estão focadas no cumprimento da Lei de Práticas de Corrupção. A Brasil Biomassa

Pellets Business através do instrumento da compliance, que os padrões de excelência e

competitividade técnico comercial sejam os únicos a serem contemplados nos processos de

licitação, orçamentos e todo e qualquer tipo de relações que envolvam disputas comerciais.

Para tanto, disponibilizamos nossos manuais de Compliance, Conduta Disciplinar e Ética e

Anticorrupção, além de um mecanismo de denúncia a quaisquer eventos de má conduta

disciplinar e ética, sendo assim um instrumento que nos garanta uma comunicação com a

sociedade que nos cerca, em possíveis ações que tragam uma postura que não seja alinhada a

esses padrões, sejam elas cometidas por colaboradores (as) de qualquer área ou escalão, que

respondam por processos da empresa.

.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

NOVA PARCERIA INTERNACIONAL INDUSTRIAL

ATUAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE NA AMÉRICA DO SUL NA TECNOLOGIA AVANÇADA DE PRODUÇÃO

DE PELLETS COM O MEEMORANDO DE ENTENDIMENTO ASSINADO COM A LA MECCÂNICA ITÁLIA

UMA GRANDE PARCERIA PREPARADA PARA NOVOS DESAFIOS
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“

DIRETOR EXECUTIVO BRASIL BIOMASSA PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Coordenado pelo consultor Celso Marcelo de Oliveira especializado em desenvolvimento de

projeto empresarial sustentável na área de biomassa e bioenergia. Especialização em Bioenergia

e Biomassa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Lisboa Portugal. Autor das

Obras Energia Renovável, Wood Pellets Brasil e Biomassa e Bioenergia. Diretor Executivo da

Brasil Biomassa e Energia Renovável. Conferencista com mais de cento e quarenta cinco palestras

em Congressos Nacionais e Internacionais com destaque All About Energy, Biomass Investing

Brazil, Energy Summit e América Pulp & Paper Outlook Conference. Participou do Acordo de

Cooperação Internacional Brasil França em Biomassa, Bioenergia e Pellets com a intervenção do

Syndicat Producteurs de granulés de Bois France. Diretor Executivo da European Energy SRL.

Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia. Convidado pelo Governo Federal

para a participação da Missão Brasil Holanda Acordo Bilateral de Bioenergia e Biomassa.

Membro participante da EUBIA European Biomass Industry Association e Renewable Energy

Association.

Presidente 2018-2024 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável.

Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets Biomassa.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

A Brasil Biomassa Pellets Business especializou no aproveitamento da biomassa no

desenvolvimento de negócios sustentáveis que pode revelar-se numa oportunidade de valorização

do mundo rural com a geração de emprego e na criação de empreendimentos energéticos

sustentáveis com excelente retorno financeiro.

A biomassa tem uma série de problemas que inviabilizam a sua produção comercial como o alto

teor de umidade, o baixo poder calorífico, a granulometria irregular e o custo elevado do

transporte rodoviário (transportando 55% de água – umidade) o que tornam a biomassa um

combustível de baixa qualidade e retorno comercial.

A Brasil Biomassa Pellets Business é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor

energético com larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação

econômico-financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial para geração de energia na forma de co-geração e micro-geração

de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.
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standardized insurance

language
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Desenvolvimento de negócios comerciais pela Brasil Biomassa com fundo florestal e investidores

nacionais e internacionais na área florestal. Desenvolvemos uma estratégia para disponibilizar

informações com rentabilidade para os detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão

ao fundo de investimentos.

A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos de ativos florestais.

Desenvolvemos uma estratégia consultiva para disponibilizar informações e negócios com

rentabilidade para os detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão técnica ao fundo

de investimentos. Trabalhamos nas possibilidades de gerar valor com melhorias silviculturais para

as empresas e conhecimento dos mercados regionais de produtores e utilizadores da madeira e a

biomassa florestal.

Atualmente trabalhamos com dezenas empresas de base florestal (ativos florestais) e no

processamento mecânico da madeira em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato

Grosso do Sul e da Bahia.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência na conversão de madeira lenhosa e

utilização de resíduos de fontes sustentáveis; otimização de atividades florestais; demonstração

da viabilidade de implantação de unidades de produção de briquetes e pellets. Bem como de

projetos detalhados de gerenciamento da implantação de unidade de geração a vapor com o uso

da biomassa e de engenharia e gerenciamento para implantação dos bioparques de biomassa

florestal e industrial para o processamento e a venda de energia.

Para o aproveitamento sustentável dos resíduos para a geração de energia ou para uma

industrialização (pellets ou briquete) sugerimos a implantação dos Bioparques ou Centro de

Recolhimento e de Processamento de Resíduos Florestais e Industriais .

Na cadeia de aproveitamento da biomassa florestal temos três fases distintas:

1. Recolhimento dos Resíduos na Unidade Florestal e o Processamento por uma Trituração ou

Picagem Industrial.

2. Sistema adequado de Transporte dos Resíduos Florestais ou da Biomassa Industrial.

3. Sistema de Utilização dos Resíduos em Combustão em Caldeira Industrial ou na Produção de

WoodChips, WoodPelelts ou Briquete.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL
Desenvolvemos uma série de atividades de mapeamento de biomassa para projetos de co-

geração de energia e para a produção de pellets. Realizamos um mapeamento de disponibilidade

dos resíduos de biomassa florestal e industrial, bem como avaliamos a qualidade energética

análises de cada tipo de biomassa em determinada região no Brasil. Utilizamos dados do

controle de qualidade das propriedades energéticas da biomassa usada na geração de energia.

O trabalho da Brasil Biomassa vem se diversificando com o estudo desenvolvido para a Thyssen

Kroupp com o mapeamento do potencial de biomassa no Brasil para o desenvolvimento de

negócios e projetos na área de torrefação de biomassa. No ano de 2019 a Brasil Biomassa foi

contratada pela Imerys Caulin no Estado do Pará visando um estudo de mercado, fornecimento e

potencialidade da biomassa florestal e industrial e agroindustrial para o atendimento futuro de

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

necessário para entender a estabilidade e as condições gerais do mercado de fornecimento de

biomassa - caso a Imerys decida mudar sua matriz energética para uma geração baseada em

biomassa.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Soluções área florestal e industrial com estudo e projetos de desenvolvimento de floresta para

fins energético. Desenvolvemos uma série de projetos de plantações florestais com a finalidade

de uso para co-geração de energia e para a produção de pellets.

O plantio de florestas comerciais, como eucalipto e pinus, garante renda extra para o produtor

com balanço positivo na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de plantio é otimista para os

próximos anos, devido à demanda dos setores madeireiros, moveleiros, energéticos e de celulose.

A expectativa do Ministério da Agricultura é aumentar a área de florestas, até 2020, de seis

milhões de hectares para nove milhões de hectares. Isso poderá reduzir a emissão de oito milhões

a dez milhões de toneladas de CO2 equivalentes, no decênio.

As plantações energéticas têm um grande potencial como fonte produtora de biomassa para

geração de energia. As altas produtividades obtidas em plantações florestais (particularmente do

gênero Eucalyptus) os custos de geração da eletricidade com madeira de reflorestamento podem

ser minimizados, tornando o investimento mais atrativo.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Soluções para a área florestal para exportação com o desenvolvimento do departamento de

oportunidades de negócios internacionais. A Brasil Biomassa participou na administração e

exportação de woodchips em Concepción no Chile. Utilizando a logística de exportação de

WoodChips pelo Porto de Puchoco e Coronel no Chile.

A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora de woodchips (cavaco de

madeira limpo e sem casca de pinus) em quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT pelo sistema de

exportação via container para atender o requerimento comercial internacional da Xiamen C&D

Paper & Pulp Co.,Ltd.da China pelo Porto de Itajaí em Santa Catarina. Desenvolvemos operações

de exportação de woodchips de eucalyptus para a Coréia do Sul e de biomassa para geração de

energia para a Europa. Estamos trabalhando com os maiores players comerciais da Ásia para o

desenvolvimento de operações de exportação. Hoje representamos mais de vinte e cinco

empresas florestais e produtores de biomassa e woodchips para o desenvolvimento de negócios

na exportação, com a experiência técnica e documental e no estudo de mercado que facilitam aos

players comerciais internacionais e investidores para implementar novas estratégias de negócios.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ENERGIA

Apresentamos uma solução estratégica da Brasil Biomassa e Energia Renovável para os

empresários brasileiro para o desenvolvimento de um novo negócio: o aproveitamento de resíduos

florestais e industriais para geração de energia com a microgeração. A geração distribuída é

caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes

renováveis ou a biomassa, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica.

A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o

aproveitamento de resíduos florestais e industriais para fins energéticos. Trabalhamos com

projetos de aumento da eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de

fontes sustentáveis. Otimização de atividades florestais; demonstração da viabilidade de

implantação de unidades de microgeração de energia.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a qualifica a avaliar e viabilizar a

utilização dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos, considerando toda a cadeia

produtiva, bem como a quantificação dos resíduos gerados, aspectos técnicos, econômicos e

ambientais e para a viabilidade no desenvolvimento de um negócio sustentável.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS TORREFAÇÃO BIOMASSA

Soluções na área de projetos de torrefação de biomassa florestal, industrial e agroindustrial para

produção de energia .As atividades da Brasil Biomassa incluem os serviços especializados em

estudos de viabilidade técnica e econômica, do plano estrutural de negócios e do planejamento

estratégico para a implantação de uma unidade industrial de torrefação da biomassa com alto

poder energético. Atua também no desenvolvimento dos relatórios técnicos e administrativos

necessários para a implantação da unidade com o uso de equipamentos produzidos no Brasil e na

Alemanha.

A torrefação da biomassa tem um alto poder de energia (calorífico) e uma baixa umidade. Na

Europa é utilizada para a queima industrial com o carvão numa proporção de 50% á 80%. Pela

torrefação ocorre um aumento energético da biomassa gerando uma economia de transporte e

armazenamento bem como uma redução na umidade do produto menos de 1,5%. Buscamos

contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização

responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS BRIQUETE

Soluções de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial em briquete. A

Brasil Biomassa desenvolve uma série de projetos industriais de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial e agroindustrial em briquete, atuando desde os estudos de viabilidade

econômica e planejamento estratégico de negócios, engenharia industrial e licenciamento

ambiental até o gerenciamento completo de sua implementação com o uso dos equipamentos e

certificação do produto e o desenvolvimento do plano de marketing nacional e internacional.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo financeiro BMG para o desenvolvimento de três

projetos industriais. O primeiro projeto visava a implantação de uma unidade industrial de

produção de briquete com capacidade de 84.000 ton. por ano na região próxima ao Porto de

Imbituba SC. O segundo projeto para grupo financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos

de babaçu no estado do Piauí na produção sustentável do biobriquete com capacidade de 40.000

ton. por ano. A Brasil Biomassa desenvolveu o terceiro projeto envolvendo os resíduos de casca

de cacau na Costa do Marfim para a produção sustentável do biobriquete de cacau. O projeto

visava a implantação de uma unidade industrial na Costa do Marfim de produção de biobriquete

com capacidade de 60.000 ton. por ano.



Many contract counterparties use

standardized insurance

language

“

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SUCROENERGÉTICO
Soluções na área de projetos de aproveitamento da biomassa do setor sucroenergético e da cana

energia para a produção de pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso as principais

unidades industriais de processamento de pellets com o uso da palha e do bagaço de cana-de-

açúcar. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é um combustível sólido de granulado

de resíduos de bagaço de cana prensado, proveniente de processo industrial do setor

sucroalcooleiro. A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo sucroenergético do Brasil, a

Cosan Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de bagaço e da palha da cana em pellets em São Paulo com a produção de 175.000 mt/ano.

A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade no

aproveitamento e o uso da cana energia para o processamento de pellets. A Brasil Biomassa foi

contratada para o desenvolvimento do maior projeto mundial de pellets da cana energia. Estamos

implantando para a IKOS Internacional uma unidade industrial de pellets da cana energia com a

produção anual de 1.600.000 mt/ano onde a instalação compõem uma unidade de

armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS PELLETS

Soluções para a área florestal para o desenvolvimento de um novo negócio de aproveitamento da

biomassa florestal e industrial e de ativos florestais para a produção de pellets de madeira para

uso no mercado interno (aquecimento na rede de hotelaria e piscinas ou para aquecimento de

grãos e silvicultura) ou para o mercado de exportação.

A Brasil Biomassa já elaborou diversos projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e o

uso da biomassa florestal e industrial para o processamento de pellets de madeira . Sendo

desde projetos conceituais e plano estrutural de negócios e estudos de pré-viabilidade técnica e

econômica, projeto de financiamento com linha de inovação aos agentes de fomentos e uma linha

internacional para aquisição de equipamentos da Itália e do planejamento estratégico para a

implantação com grau de segurança de uma unidade industrial de pellets dentro da qualidade de

consumo industrial e doméstico internacional. Através de soluções integradas de energia

renovável com a produção de pellets de madeira com uso sustentável da biomassa florestal e

industrial e sem a geração de danos ambientais.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa e Energia Renovável Fone: 41 33352284     41 996473481  

O departamento de desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e financeira da Brasil

Biomassa e Energia Renovável, já prestou serviços para clientes dos mais diversos ramos,

demonstrando comprovada capacidade técnica.

A Brasil Biomassa atua mercado consultivo e desenvolvimento industrial atuando com

transparência e segurança e mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade

como os grupos empresariais nacionais e internacionais:

Grupo BMG Desenvolvimento de estudos e projetos para implantação de unidades industriais de

briquete de madeira em Minas Gerais, briquete de resíduos de babaçu no Piauí e briquete de

resíduos de cacau na Costa do Marfim (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia).

Naturasul Engenharia. A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Naturasul de Porto Velho

Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

lenhosos da UHE Santo Antonio na transformação de woodpellets. A BBER desenvolveu um

plano de negócios, project finance e o estudo de viabilidade econômica e financeira para a

implantação da unidade industrial em Porto Velho com capacidade de 50.000 ton. por ano. O

projeto encontra-se em avaliação pelos diretores da empresa que desenvolvem a atividade de

supressão florestal e que detém um grande contingente de matéria-prima para ser utilizado no

processo industrial. Este projeto foi considerado exemplar pelo consórcio que administra a UHE

pelo critério de sustentabilidade ao uso de resíduos lenhosos em supressão florestal.

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Bertin Biopellets Brasil (implantação da unidade

de pellets de madeira 72.000 mt/ano em funcionamento na cidade de Lins São Paulo) com o

planejamento estratégico, equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da

produção de pellets e o processo de exportação de pellets para a Itália. Trata-se da maior unidade

industrial privada de produção de pellets de madeira do Estado de São Paulo.



A Brasil Biomassa

implantou e em pleno

funcionamento para a

Biopellets Brasil (Bertin) a

maior unidade industrial de

matéria-prima de tora,

serragem e lenha de pinus e

eucalipto produção de

pellets com capacidade de

72.000 ton/ano.

Utilizamos um mix de

tecnologia industrial com

equipamentos nacionais e

internacionais com

obtenção do financiamento

pela linha de inovação pelo

BNDES. Toda a produção

industrial é exportada para

a União Européia.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  PINUS BRASIL 72.000 MT/ANO 

UNIDADE

INDUSTRIAL

PELLETS 

PINUS

BIOPELLETS BRASIL

LINS 

SÃO PAULO
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PROJETOS DESENVOLVIDOS BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa e Energia Renovável Fone: 41 33352284     41 996473481  

Nova Itália Florestal. A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Nova Itália Florestal e Madeiras

de Porto Velho Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos

resíduos lenhosos da UHE Jirau na transformação de woodpellets. Encontra-se em

desenvolvimento o projeto industrial que será implantado em Porto Velho com capacidade de

50.000 ton. por ano. Trata-se do maior projeto industrial sustentável com o uso de resíduos de

supressão florestal. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira, plano diretor e Project finance. O plano de negócios com um resultado de retorno de

1,8 anos. O plano diretor com a contratação de equipamentos nacionais. Administração do

projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Itacoatiara.

GSW Energia Renovável (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de

pellets em Dom Eliseu no Pará). Estamos implantando a maior unidade de pellets no Pará com

capacidade de 36.000 ton. por ano em Dom Eliseu. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e

de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do

financiamento pelo Banco do Amazônia.

BrBiomassa Pellets (desenvolvimento do plano de marketing internacional e exportação de pellets

no Paraná).

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

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Caxias do Sul RS).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Cosan Biomassa Raizen (implantação da

unidade de pellets com uso do bagaço e a palha da cana-de-açúcar 144.000 mt/ano em

funcionamento na cidade de Jaú São Paulo) com o planejamento estratégico, equipamentos e

engenharia industrial, financiamento FINEP e contrato de compra da produção de pellets para o

Japão. Trata-se da maior unidade industrial mundial de produção de biopellets da palha e do

bagaço da cana-de-açúcar.



UNIDADE

INDUSTRIAL

BIOPELLETS 

CANA-DE-AÇÚCAR

COSAN BIOMASSA

JAÚ

SÃO PAULO

A Brasil Biomassa

implantou e em pleno

funcionamento para a

Cosan Biomassa (Raízen) a

maior unidade industrial

mundial de aproveitamento

da cana-de-açúcar para

produção de biopellets com

capacidade de 144.000

ton/ano. Utilizamos um mix

de tecnologia industrial

com equipamentos

nacionais e internacionais

com obtenção do

financiamento pela linha de

inovação pelo FINEP. Toda

a produção industrial é

exportada para a Sumitomo

Japão.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL BIOPELLETS  BRASIL  144.000 MT/ANO
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PROJETOS DESENVOLVIDOS BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa e Energia Renovável Fone: 41 33352284     41 996473481  

Costamaq Industrial de Capivari do Sul para o desenvolvimento do projeto sustentável de

aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets com uma produção

estimada anual de 42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil). A BBER desenvolveu um

estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano de negócios com todas as

diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano

diretor. Apresentação do Project finance com mais de 100 páginas de planilha financeira em

estudo de 20 anos do negócio para apresentação no BRDE e os bancos de fomentos.

Forest Brazil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Lages SC).

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

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia e contrato de compra da produção

de pellets em Botucatu SP).

ECB Empresa Catarinense de Biomassa do The Colleman Goup o maior projeto industrial de

produção de woodpellets em Santa Catarina com apoio da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa

e do Governo do Estado de Santa Catarina. A unidade industrial vai aproveitar a materia-prima da

maior região florestal do Brasil em ativo florestal de pinus: região serrana. Com a participação

direta do maior distribuidor de toras de Madeira da região e com ativo florestal de mais de

1.000.000 toneladas de toras de pinus.

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Koala Pellets da cidade de Rio Negrinho SC do

processo de desenvolvimento industrial e de certificação para a exportação da produção

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

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



A Brasil Biomassa

desenvolveu no Chile uma

operação de exportação

de WoodChips no Porto de

Puchoco e Coronel em

Concepción no Chile.

A Brasil Biomassa é a

primeira empresa privada

nacional exportadora de

woodchips pelo Porto de

Itajaí para o mercado da

Coréia do Sul.

A Brasil Biomassa

desenvolveu e

operacionalizou a primeira

exportação internacional

de toda a produção da

Koala Pellets de Rio

Negrinho 24.000

toneladas de pellets com

qualificação internacional

para a Itália.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

OPERAÇÕES  DE EXPORTAÇÕES DE WOODCHIPS E 

PELLETS 

PROJETOS DE 

EXPORTAÇÃO DE 

WOODCHIPS E DE 

WOODPELLETS 
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ZPE Bahia. Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets com

uma produção estimada anual de 42.000 toneladas na Bahia. A BBER desenvolveu um estudo

estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento, plano de

negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de

consumo e o plano diretor.

GF Indústria de Pellets. A unidade industrial terá a capacidade de produção anual 72.000

toneladas direcionada ao mercado exportação. O grupo empresarial GF Indústria de Pellets do

Brasil decidiu em aproveitar os resíduos lenhosos, florestais e industriais na região de

Ananindeua no Pará no desenvolvimento de um novo e promissor negócio de industrialização da

madeira na forma de pellets utilizado para o aquecimento residencial e industrial no Brasil,

Estados Unidos e Europa. Eles decidiram entrar para o ramo industrial e vão construir a maior

unidade industrial no Pará gerando dezenas de empregos e dividendos aos municípios, além do

caráter inovador e sustentável do projeto industrial.

Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com os equipamentos e contrato de compra da produção de pellets em Otacilio Costa SC).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo International Biomass Corporation – IKOS

Bioenergy – Grupo EBX (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e o

mapeamento de fornecimento de matéria-prima e planejamento estratégico uma linha de

equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets da cana

energia RJ).

Trata-se da maior unidade industrial privada de produção de pellets em desenvolvimento no

Brasil.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL BIOPELLETS CANA ENERGIA

IKOS  EBX  1.300.000 MT/ANO 
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Revise Florestal. A Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets para

grupo Revize com uma produção anual de 36.000 toneladas na região de São José do Rio Preto

São Paulo. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e

do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor. Apresentação do Project

finance com planilha financeira em para apresentação no Desenvolve São Paulo.

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

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Buruti Maranhão). Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno

de 2,5 anos. Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto Vila do

Conde.

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Otacilio Costa SC).

Pelican Pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu um estudo estratégico para o Grupo Louduca

Pelican Pellets em projeto de pellets de Eucalyptus no vale do Paraíba São Paulo e de viabilidade

econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo

Desenvolve São Paulo .

Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno de 2,5 anos.

Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Santos .

A unidade industrial entrou em funcionamento no ano de 2018 com uma produção anual de

36.000 ton/pellets.

A empresa utilizou uma linha de equipamentos industriais para a produção de pellets e estamos

desenvolvendo o plano de marketing internacional.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  EUCALIPTO SÃO PAULO 

PELICAN PELLETS 36.000 MT/ANO 
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Neumann Florestal. Brasil Biomassa foi contratada pela Neumman Florestal para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em São Bento do Sul Santa Catarina com uma produção estimada anual

de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto

de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial para o projeto básico executivo e

marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o Mercado

Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na

utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira..

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Comodoro MT). Brasil Biomassa foi contratada pela

Futuro Florestal para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de madeira na transformação de pellets em Comodoro Mato Grosso com uma produção estimada

anual de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no

desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento, engenharia industrial para o projeto básico executivo e

marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o Mercado

Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na

utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.

Ceteza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de pellets em

Canela RS. Planta em pleno funcionamento em Canela no Rio Grande do Sul com uma produção

anual de 20.000 toneladas de pellets.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  CANELA RIO GRANDE DO SUL 

PELETILAR  PELLETS 24.000 MT/ANO 
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JW Business para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets com uma produção estimada anual de 42.000 toneladas em

Palmeiras, Estado do Paraná. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade

econômica e financeira, mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes

de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.

CVC Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade e o projeto de financiamento

internacional para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

VPB Biomassa (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial em Registro São Paulo). VPB Biomassa

contratou a Brasil Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento

dos resíduos de madeira na transformação de pellets em Ourinhos São Paulo com uma produção

estimada anual de 36.000 toneladas.

Butia WoodPellets A Brasil Biomassa implantou a unidade de produção de 36.000 ton/ano de

pellets de madeira em Butia Rio Grande do Sul .

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial

com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento

junto ao BRDE RS , engenharia industrial para o projeto básico executivo e marketing

internacional com a venda de toda a produção industrial. Encontra-se em pleno funcionamento.

Linea Pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu estudos para a exportação da produção industrial da

Linea Pellets da cidade de Sengés no Estado do Paraná.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS LÍNEA SENGÈS

36.000 MT/ANO 
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Irmãos Ferrari (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção

pellets Sertãozinho RS).

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

planejamento estratégico equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto ES.

Building Itália. A Brasil Biomassa foi contratada em 2015 pela Building para atuação consultiva

no Projeto MKUZE – África do Sul envolvendo o aproveitamento da palha da cana de açúcar para o

processo de geração de energia térmica. A nova central de biomassa de Mkuze seguirá a

legislação sul-africana de “Small Scale Boilers”, a qual impõe uma limite de 50 MWt PCI de

entrada com uma central de energia. Estamos avaliando o sistema de caldeira industrial, limpeza

a seco da palha, enfardamento e a geração de energia com o uso da palha em Mikuze Africa do

Sul. Organizamos uma série de reuniões internacionais e no Brasil com os principais produtores

de equipamentos e tecnologia. Desenvolvemos o plano estrutural de engenharia e

desenvolvimento da unidade industrial.

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de

pellets em Santa Catarina).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa para a empresa Caraiba Bioenergy (implantação da

unidade compacta e modular de pellets de madeira 12.000 mt/ano em funcionamento na cidade

de Seara SC) com o planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia

industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o setor de avicultura.



A Brasil Biomassa

implantou e pleno

funcionamento para a

Caraiba Bioenergy em

Seara Santa Catarina a

primeira unidade industrial

compacta de

processamento industrial

de pellets (14.000

ton/ano) com a venda da

totalidade da produção

para o setor de aviários,

hotelaria e para

aquecimento de grãos em

cooperativas em Santa

Catarina. Utilizamos um mix

de equipamentos nacionais

e do exterior.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL MODULAR PELLETS  PINUS EUCALIPTO BRASIL 

UNIDADE

INDUSTRIAL

PELLETS 

PINUS EUCALIPTO

CARAIBA 

BIOENERGY

SEARA

SANTA CATARINA
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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.

Este é o mais avançado sistema de produção industrial de pellets disponível no mercado nacional

com uma tecnologia internacional certificada que garante elevada qualidade (produto final dentro

do padrão dos Estados Unidos e da Europa) onde a produção final da unidade industrial compacta

e modular.

Foi contratada pelas empresas para o desenvolvimento de uma unidade industrial compacta de

processamento de pellets de madeira:

Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico e financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina.

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa

Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico e financiamento os equipamentos de produção de pellets em Petrolina Ceará).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Sertãozinho

RS).
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Imezza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets de

Pinus em Canela no Rio Grande do Sul).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Telêmaco

Borba PR).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho

SC).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Arapongas PR).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Palmeira SC).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do

Sul).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Bom Retiro SC).
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Lamb Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial

e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

São José SC).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira na

Bahia).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Ceará).

Granosul Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Fontes Usinas (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

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

internacional concedido pela agência de fomento da Itália, engenharia industrial e marketing para

a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraguay).

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

e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).
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Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de

em Ioanópolis São Paulo).

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

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets de madeira em Nova

Veneza Santa Catarina).

Itaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento

de pellets de madeira em Itaberá São Paulo).

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

viabilidade e o mapeamento florestal no Paaná.

Adami Madeiras. A Brasil Biomassa desenvolveu o processo consultivo e de engenharia

(desenvolvimento do plano estrutural de negócios, viabilidade econômica e engenharia básica e a

diretrizes gerais dos equipamentos e o desenvolvimento do plano de marketing internacional)

para uma maiores empresas do setor florestal e industrial do setor de papel para embalagens,

embalagens de papelão ondulado e pasta química mecânica de Caçador Santa Catarina.

Encontra-se em pleno funcionamento a maior unidade industrial compacta no Brasil com a

produção estimada de 57.600 á 86.400 ton/ano de pellets de madeira de pinus. Com o produto

qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A instalação de processamento de pellets de madeira compõem uma unidade de armazenamento

de matéria-prima (silo industrial com um sistema de refinação) ao processo de peletização e

resfriamento de pellets). A produção industrial poderá atender a demanda interna de energia

(aquecimento de aviários) ou para exportação direta para a Itália. Está sendo estabelecido pela

Brasil Biomassa um mix equilibrado de clientes nacionais e internacionais, possibilitando várias

fontes de garantia de receita e exposição a vários setores com relevante potencial de

desenvolvimento de uma unidade industrial de produção de pellets.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  PINUS 

ADAMI MADEIRAS CAÇADOR SC
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Estudo técnico e de mapeamento de biomassa no Pará para o potencial desenvolvimento de

negócios e projetos ao Grupo Imerys Caulin.

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

negócios e projetos de torrefação da biomassa ao Grupo ThyssenKroupp Brasil e Alemanha.

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

negócios e projetos da cana energia para Granbio Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis

Produção Agrícola.

Desenvolvimento do plano de marketing internacional e venda de produção industrial de pellets

para LEE Energy Solutions de Alabama nos Estados Unidos e Abellon Clean Energy no Canadá.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana energia, palha e

Madeirada cana para o projeto de co-geração de energia para a Building Energy Itália na Africa do

Sul.


