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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DAS INDÚSTRIAS DE BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL
A Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável fundada em abril de 2009
como uma associação nacional representativa do setor das indústrias de biomassa, pellets,
briquetes e bioenergia no Brasil com 1412 empresas associadas no Brasil sendo a maior entidade
internacional do setor. Como princípios, a Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e
Energia Renovável busca: Garantir a sustentabilidade na produção, consumo e no uso da

biomassa, pellets e briquetes para fins de energia.
Assegurar a realização de projetos industriais que incrementem a eficiência operacional do
sistema energético. Buscar melhoria contínua da qualidade dos produtos industriais sustentáveis.
Apoio aos projetos nacionais e discussão com os players comerciais e de e fundos nacionais e
internacionais de investimentos em biomassa. Os nossos valores envolvem o desenvolvimento de
projetos sustentáveis e de valorização ao meio-ambiente.
O principal objetivo da ABIB Brasil é apoiar as
indústrias brasileiras em todos os níveis, de
promover a utilização da biomassa como fonte
renovável de energia, a desenvolver conceitos

inovadores bioenergia e fomentando a cooperação
internacional no âmbito das energias renováveis.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento
social, econômico e ambiental, por meio da

utilização responsável dos recursos naturais
renováveis para a geração de energia. Cabe ainda

à Associação em promover cursos/seminários e
editar publicações técnicas; trocar informações
com entidades nacionais e internacionais, visando
ao desenvolvimento e à capacitação de suas
associadas com ênfase na defesa dos interesses
do setor produtor de biomassa, pellets, briquetes
e bioenergia.
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PELETIZAÇÃO DA
BIOMASSA
Ao decidir pela produção de pellets, a empresa está optando
em desenvolver um produto de origem renovável, denominado
de carbono zero e ecologicamente correto. 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 processo de painéis de madeira, permitindo uma
combustão com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e
dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.
Esta transformação (alta densidade de produto) permite um
aumento da eficiência de muitos processos, tais como, um
fluxo favorável e melhoria de propriedades de combustão
(facilitam as operações de manuseio, transporte e alimentação
de caldeiras industriais para geração de energia).

Quem produz ou 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 efeitos positivos do
aproveitamento florestal e industrial, advém com o
desenvolvimento da economia regional e da geração de novos
negócios e de empregos.

PAINÉIS DE
MADEIRA

Painéis de Madeira: Os painéis pode se resumir em duas categorias: os de madeira sólida,
também chamados de painéis de madeira processada mecanicamente, são formados por
camadas de lâminas (compensados e laminados) ou sarrafos de madeira, e os reconstituídos,
que são produzidos com partículas ou fibras de madeira reconstituída, tendo como principais
produtos: os aglomerados/Medium Density Particleboard (MDP), o Oriented Strand Board
(OSB), o Medium Density Fiberboard (MDF), o Hard Density Fiberboard (HDF), o Super Density
Fiberboard (SDF), e chapas isolantes.

Painéis MDP. Para a produção de painéis de partículas, são necessários dois materiais básicos:
as partículas de madeira e os adesivos. Os adesivos (resina ureia-formaldeído ) apresentam alto
teor de toxicidade. Estes adesivos sintéticos podem ser classificados em função da sua termoestabilidade (termo-estáveis ou termo-plásticos) ou em função da sua durabilidade quanto
expostos a água (à prova d´água, resistentes à água e os não resistentes à água). Os principais e
mais difundidos são: fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação genérica de polímeros
resultantes de fenóis e aldeídos), resorcinol-fenol-formaldeído, melamina-formaldeído, uréiaformaldeído. Bastante conhecidos, ainda, são o isocianato e o acetato de polivilina (PVA).

Chapas de lâminas de madeira ou Compensado de lâminas de
madeira (Plywood) é um painel composto por várias lâminas finas
de madeira, obtidas através do processo de laminação de toras
(maior diâmetro), coladas entre si por um adesivo.

PAINÉIS DE
MADEIRA

Compensado sarrafeado (Blockboard) são compostos tanto por
lâminas como por sarrafos de madeira e, sua fabricação envolve
as operações presentes na produção das chapas de compensado
(Plywood), somada a algumas operações características de
serrarias, onde a tora é desdobrada e se transforma em madeira
serrada. Este painel especial de madeira apresenta um miolo
formado por sarrafos estreitos colados lateralmente (edge glued)
ou juntados por um fio de cola, em suas superfícies (capa e
contracapa) uma camada de lâmina ou lâminas de madeira.

Chapas de partículas de madeira aglomerada – Particleboard ou Chipboard como chapa de
partículas de madeira sua produção envolve a aglutinação de pequenas partículas de madeira
ou outro material lignocelulósico, os quais são misturados com adesivos sintéticos.
Chapa OSB ou chapa de flocos orientados é um painel estrutural, de natureza multilaminar, com
as partículas da superfície alinhadas no comprimento do painel; as partículas que formam a
camada interna são depositadas aleatoriamente ou orientadas às camadas da face.
Chapas de fibra de madeira isolante ou Insulationboard. O princípio básico é a formação da
manta sobre uma malha de arame e a posterior retirada do excesso de água por sucção. Uma
suave compressão para reduzir o conteúdo de água e definir a espessura final da chapa.
Chapa de Fibra de Alta Densidade. As chapas de fibra denominadas de chapas duras de fibras
de madeira são produzidas à partir de filamentos de materiais lenho-celulósicos, à partir da
polpa das fibras da madeira, com adição de alguns produtos químicos para melhorar suas
propriedades, quanto a resistência, à umidade e a resistência ao fogo.

Chapa de Média Densidade - MDF. É uma chapa de fibra de média densidade, constituída à
partir da aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e ação conjunta de
temperatura e pressão que o tornam um produto homogêneo em toda a sua superfície. A
presença de resinas sintéticas confere características adicionais de resistência mecânica e
resistência à umidade e ao fogo.
MDP (Medium Density Particleboard): material produzido com a aglutinação de partículas de
madeira com resinas especiais, através da aplicação simultânea de temperatura e pressão,
resultando em um painel homogêneo e de grande estabilidade dimensional.

RESÍDUOS
PAINÉIS DE
MADEIRA

De acordo com a ABNT NBR 1004 os resíduos podem ser definidos no estado sólido e semisólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços ou de varrição. O resíduo industrial quando gerado em diversas áreas de
produção, geralmente não é utilizado para outros fins, sendo descartado de forma incorreta,
causando prejuízos ambientais.
Uma das soluções para diminuir o descarte inadequado e reutilizar os resíduos é a criação de
novos produtos a partir do resíduo resultante das indústrias, entretanto, que atendam a critérios
de eco-eficiência, neste caso reduzindo a utilização de recursos energéticos e principalmente
economizando matéria-prima, baixando os custos de produção ao utilizar as sobras da produção
primária.

Os resíduos podem ser considerados matéria-prima classificada como sendo alternativa, à
medida que a reutilização dessa matéria seja economicamente viável e em termos de
sustentabilidade, consuma os recursos existentes de maneira mais proveitosa, agregando um
valor maior (produção de pellets) a esse material e beneficiando o meio ambiente.
Para que a gestão desses resíduos seja adequada, é necessário que haja um planejamento de
uso desde sua geração para aproveitamento das sobras na linha de produção, no processo de
tratamento e na sua disposição final, pois, desta forma, propiciará um benefício para o produtor
e para o meio ambiente, podendo ganhar créditos de sustentabilidade, como um produto
ecologicamente correto. Os resíduos industriais são classificados como:

Cavacos: partículas com dimensões máximas de 50x20mm;
Maravalhas: resíduo com menos de 2,5mm;
Serragem: partículas de madeira com dimensões entre 0,5mm e 2,5mm, provenientes do uso de
serras;
Pó: resíduos menores que 0,5mm.

BIOMASSA
PAINÉIS DE
MADEIRA

Materiais derivados de MDP, MDF e assemelhados, na forma de cavacos, serragem, pó de
lixamento, aglomerado, compensado e demais derivados podem ser utilizados como
combustível em processo de geração de calor por combustão externa. Os empreendimentos que
processam resíduos de MDP, MDF e assemelhados/derivados na forma de placas, cavacos,
serragem, pó de lixamento, aglomerado, compensado e demais derivados, visando seu
aglutinamento/peletização para a formação de briquetes/pellets.

Os problemas identificados pelas principais indústrias de chapas e painéis instaladas os quais
inviabilizam ou dificultam sua maior utilização como matéria-prima madeireira são: elevado grau
de umidade; elevado grau de impureza; presença ou contaminação de agentes deteriorantes
como o fenol-formaldeído e problemas decorrentes da armazenagem.
Qual seria a solução: O processo industrial de peletização dos resíduos da indústria de painéis
de madeira. A peletização é uma das técnicas usadas para aumentar a densidade energética de
biomassa devido à perda de voláteis de baixo valor energético. O processo promove a obtenção
de um produto de maior poder calorífico devido a remoção de água e compostos voláteis.
Aumenta o poder de energia, resistência à água e capacidade de retificação de biomassa e
torna-o seguro contra a degradação biológica tornando mais fácil e econômica o transporte e
armazenagem dos produtos torrado.

Peletização é considerada como a versão melhorada dos produtos de aglomerados de madeira e
uma alternativa ambientalmente amigável. Nestas condições a umidade é removida e a
hemicelulose degradada, provocando a liberação de ácido acético, frações de fenol e outros
compostos de baixo poder calorífico. Neste sentido com o processo de peletização conseguimos
remover os adesivos sintéticos (fenol-formaldeído, resorcinol-fenol-formaldeído, melamina
formaldeído, uréia formaldeído, isocianato e acetato de polivinila) dos resíduos dos painéis de
madeira processada.

TECNOLOGIA DE PELETIZAÇÃO
A peletização é uma técnica promissora que visa
obter um produto que concentre maior quantidade de
energia em relação a matéria-prima, com o mínimo de
perda de energia. Apresenta as seguintes vantagens
como a conservação da energia contida na matéria
prima original (menor conversão em gases) e um
poder calorífico mais elevado e baixo teor de
umidade estabilizado em no máximo 7%. Facilitação
no armazenamento (produção e consumo) e uma
redução nos custos de transporte.
A peletização é um processo industrial utilizado para produzir produtos de alta qualidade sólida.
No uso energético a diminuição da higroscopicidade garante melhores desempenhos em
geração de energia térmica, pois não há gasto energético para evaporação da água, além da
inexpressiva absorção de umidade do ambiente que ela passa a ter, o que permite o
armazenamento do combustível por períodos mais longos. A peletização de biomassa tem três
vantagens imediatas sobre a biomassa do processo de painéis de madeira não tratada:
1. O valor do poder calorífico
aumenta
de
forma
a
considerável com o processo
industrial de peletização.

2. A biomassa residual do
processo de produção de
painéis de madeira peletizados
na forma de pellets alta
densidade
de
energia
volumétrica
(energia
por
unidade de volume).
3. As propriedades físicoquímica da biomassa peletizada
tais
como
durabilidade,
homogeneidade
e
comportamento hidrofóbico tem
uma melhora considerável.

PRODUZINDO PELLETS DE RESÍDUOS DE PAINÉIS MADEIRA
Resíduos de painéis de
madeira utilizados em
processo industrial de
peletização:

a) Serragem de pinus
b) serragem de mdf
c) serragem de aglomerado

d) serragem de compensado
e) serragem de mdp.

»

A matéria-prima que utilizamos era de serragem e micro-pó com umidade de 30% com uma

granulometria (5x2x0,5) facilitando a eficiência do processo industrial . Não será necessário um
processo de moagem industrial e sim um sistema de secagem industrial.
Na fase industrial iniciamos como processo
de geração de energia térmica e de secagem
industrial da matéria-prima.
Em fase
seguinte, a matéria-prima úmida que passou
pelo processo 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 é fabricada em estrutura de alvenaria 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.
Com o processo de secagem industrial conseguimos remover os adesivos sintéticos (fenolformaldeído, resorcinol-fenol-formaldeído, melamina formaldeído, uréia formaldeído, isocianato
e acetato de polivinila) dos resíduos dos painéis de madeira processada. É um tratamento
térmico em temperatura elevada (225 – 300°C) que visa produzir um combustível com maior
poder energético pela decomposição das hemiceluloses com a liberação de dióxido de carbono,
ácido acético e os compostos fenólicos.

PRODUZINDO PELLETS DE RESÍDUOS DE PAINÉIS MADEIRA
A matéria-prima que passou pelo processo de 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.
A matéria-prima seca é prensada, 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).

Finalmente os pellets são transportados até a unidade industrial de resfriamento.
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 para aquecimento industrial e
residencial que o mundo vai enfrentar
nos próximos anos, aumentando
drasticamente o interesse pelo uso de
pellets de madeira como um
subproduto da indústria da madeira.
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) .

TECNOLOGIA COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS
A unidade industrial compacta de produção de pellets
com o uso de serragem de painéis de madeira vai ocupar
um pequeno espaço na unidade fabril (adaptável em
instalações industriais), com um baixo custo de
aquisição (menor preço do mercado nacional e
internacional), com uma possibilidade de mudança de
local de produção (facilidade no desenvolvimento
industrial). A unidade compacta de produção de pellets
(pode ser retirado do local de produção) com uma
operação automatizada em uma estrutura de baixo custo
de instalação, reduzindo investimento em obras civis.
Esta é a única tecnologia no Brasil no desenvolvimento
de uma unidade modular de produção de pellets.
Linha de Equipamentos da unidade modular de pellets:

»

Ciclone posicionado acima do silo. Ciclone completo de aspirador 5,5

kW preparado por sucção e descarga pós proveniente do crivo vibrante.
Nos ciclones se induz uma elevada velocidade angular ao gás a depurar,
gerando uma força centrífuga na partícula em suspensão muito superior
a força gravitacional. Este é extraído do ciclone no sentido vertical
ascendente, através do tubo de aspiração concêntrico.

»

Silo misturador da matéria-prima com parafuso e ciclo de mistura

com porta pneumática para descarga e abertura através cilindro
pneumático. Com um sistema de dosagem automática. É considerado
um sistema misturador por não utilizar tirantes para travamento dos
painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento. Construído em
chapas de aço em formato cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo,
portanto totalmente desmontável.

»

Sistema de transporte e carregamento composto de válvula/ciclone

para carregamento da matéria-prima até o sistema de peletização.
Compõe ainda um sistema de extração do produto refinado a partir do
silo para a máquina peletizadora, com potência instalada de 1,5 kw.

TECNOLOGIA COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS

» Sistema de Alimentação composto de um sistema de dosagem manual em

nível mínimo e

máximo do produto a ser processado. Condicionador Simples. Sistema de adição de vapor por
carretel, instalado na parte inferior da câmara de condicionamento propicia que todo o volume
entre em contato de forma homogênea com o vapor.

»

Sistema de Peletização. Estrutura e base feita do aço eletro-soldado e base de motor em

perfis de aço eletro-soldado. Composto de bocal de alimentação para a câmara de compressão
(entrada do produto através parafuso acionado por um motor redutor Kw 0,37). Construída
inteiramente em aço inoxidável com um magneto para a separação de corpos ferrosos. Rotor
acionado por correia de transmissão. Suportes dimensionado para uma vida longa. Lubrificação
realizado por uma unidade de controle automático e sistema de dosagem.

»

Sistema de Resfriamento com um crivo vibratório horizontal para limpeza e o arrefecimento

dos quentes. 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.

»

Filtro de ar. Composto de filtros, ligada à linha de retorno de ar, sistema fornecido com 2

sacos para qualquer pó em suspensão.

» Sistema de Automação.

Consiste em um painel de controle e um programa de gestão de

todos os movimentos (excluindo quadro potência)

» Painel Elétrico Completo. Painel de potência e controle em PLC (Esta parte compreende a
gestão)

Utilização de pellets de resíduos de painéis de madeira. A utilização direta de pellets de
resíduos de mdf/mdp para aquecimento industrial, queima em unidade de co-geração e
termoelétrica.. Para o mercado interno de produção de energia. Os principais inconvenientes da
utilização de resíduos lenhosos e biomassa do processo de painéis de madeira para a produção
de energia são a baixa densidade energética, as dimensões variadas, a alta umidade e o grande
volume, demandando grandes áreas de estocagem e dificultando seu transporte.

Com a biomassa passando pelo processo de peletização excluem-se todos os problemas acima.
Quem produz pelletstem um melhor retorno ao seu investimento pois tem um produto energético
com uma densidade menor e uma unidade baixa facilitando o transporte e o armazenamento.
Vantagens provenientes na produção e na utilização de pellets. Deste modo advêm várias
vantagens provenientes da utilização de pellets quando comparados com outros combustíveis,
Quem
consome
biomassaOpeletizada
temreduzido
um produto
com
elevado
poder calorífico
para
dos quais
se podea destacar:
seu tamanho
permite
dosear
por unidade
a quantidade
geração depara
energia
e um custo
baixo em
termos depara
eficiência
energética
na caldeira
industrialdee
necessária
a queima
(residencial
e industrial)
a produção
de energia.
Uma tonelada
no armazenamento
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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.

INOVAÇÃO
TECNOLOGIA COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS
Tecnologia industrial compacta e modular configurável de acordo com as necessidades da
empresa e projetado para executar todos os processos necessários para a produção de pellets
(com cavaco fino, serragem e maravalha seca) desde o sistema de refinação e moagem,
passando pelo sistema de peletização e resfriamento até o sistema de ensacamento manual
dos pellets.

Desenvolvemos um sistema ideal e econômico de produção (planta básica sem refinação e com
oito equipamentos com capacidade mínima de 01 ton./hora e uma planta completa com
sistema de refinação e embalagem industrial com a capacidade mínima de 1,6 ton./hora).
Oferecemos a possibilidade da aquisição de um número menor de equipamentos para a
fabricação de pellets com qualidade internacional com o benefício de uma linha de
financiamento internacional pela agência de fomento da Itália (sem juros e sem a necessidade
de garantia real com avaliação contábil da empresa).
É apropriado para a produção de pellet profissionalmente através de indústrias
transformadoras de resíduos obtendo um produto energético e de qualidade. O sistema
industrial permite obter maior rentabilidade e desempenho, devido ao fato de que a relação
"kW/kg produzido" é menor em comparação com outros equipamentos industriais. Com a
planta compacta e modular é possível a instalação dentro de uma unidade fabril em
funcionamento ou em fabricar pellets onde quer que a matéria-prima esteja disponível
(modular). Sua principal vantagem é a sua adaptabilidade fácil e pode ser transportado.
Seu uso é destinado para o uso de madeira e resíduos industriais de várias fontes: empresas de
papel e celulose, madeireiras, laminadoras, painel e compensado, movelaria ou em qualquer
setor em que a madeira tem um baixo valor agregado ou um passivo ambiental, de modo que o
excesso de subproduto tornar-se um insumo valioso para o processo e dar uma segunda vida
para comercialização ou consumo. Atraente para empresas com proximidade do centro
consumidor como os 12.500 aviários que existem no Brasil e que estão mudando a matriz
energética da lenha e gás natural para o consumo de pellets.
.

TECNOLOGIA COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS

Nova tecnologia inovadora industrial de processamento de pellets. Em breve estaremos
trabalhando com a nova tecnologia modular de produção de pellets desenvolvida em um
contêiner de 40 pés (contendo os seguintes equipamentos: extrator de cavacos de madeira,
unidade de dosagem, bomba de umidificação com tanque, refinador com um moinho martelo,
unidade de dosagem de matéria-prima para a máquina de peletização, máquina da peletização
de 37\ 45 quilowatts, bombas para lubrificação, barris de graxa para lubrificação, correia
transportadora, refrigerador de pellets, peneiras vibratórias, correia transportadora do produto
final, suporte de estrutura de aço, sistema de extração de poeira com tubulação galvanizada,
painel elétrico geral e iluminação e compressor de ar).
Todo o maquinário foi desenvolvido para transformar cavaco de madeira, serragem e maravalha
seca em pellet pronto para consumo. Basta conectá-lo à rede ou ao gerador elétrico e colocá-lo
em operação sem a necessidade de instalação. Apenas uma pessoa é suficiente para operar a
planta de pelotização móvel. Seu design e layout tornam sua operação e manutenção rápidas e
simples. O tempo médio de produção na peletizadora (rolos) é de 15 minutos, permitindo a
transferência fácil e sem mobilização da matéria-prima com uma produção mínima de 200/500
kg hora de pellets. De fácil transporte e pode ser instalado em diferentes localizações
geográficas, resultando em uma redução significativa nos custos logísticos e de emissões de
carbono.
Todo o equipamento produzido na Itália onde o fabricante possui dezenas de instalações em
toda a Europa. O sistema permite obter maior rentabilidade e desempenho, devido ao fato de
que a relação "kW / kg produzido" é menor em comparação com outras máquinas.
Com a Planta móvel de produção de pellets, já é possível a fabricação onde quer que a matériaprima esteja disponível. Sua principal vantagem é a sua adaptabilidade fácil e pode ser
transportado sem desmontagem e ligado, mesmo em locais remotos onde não há acesso à rede
elétrica.
Suas aplicações são muito diversas, e também é recomendado para granulação de outros
produtos como os resíduos agroindustriais, como adubo ou húmus a partir de estrume ou de
resíduos orgânicos, algas, RSU.
.

TECNOLOGIA MODULAR DE PRODUÇÃO DE PELLETS
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BBER TESTE INDUSTRIAL 23/2018
PELLETS BAGAÇO CANA-DEAÇÚCAR

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA BAGAÇO CANA-DE-AÇÚCAR
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA
FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<50mm

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA
PRODUTO FINAL
GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

120-150 kg/m³
PELLETS BAGAÇO CANA-DE-AÇÚCAR
6,5–8mm x 8-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS
DENSIDADE PRODUTO FINAL
LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

<8%
580-630 kg/m³
16.9

ASH (CINZA) % DRY MATTER
NITROGÊNIO % DRY MATTER
SULFUR %
CLORO %

1,2
0,35
0,8
0,2

BAGAÇO CANA-DE-AÇÚCAR
45% Á 55%

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA PALHA CANA-DE-AÇÚCAR
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

42% Á 51%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<55mm

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

130-160 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS PALHA CANA-DE-AÇÚCAR

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

6,5–8mm x 8-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<8,3%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

590-635 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

16.8

ASH (CINZA) % DRY MATTER

1,8

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,38

SULFUR %

0,9

CLORO %

0,5

PALHA CANA-DE-AÇÚCAR
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BBER TESTE INDUSTRIAL 24/2018
PELLETS PALHA CANA-DE-AÇÚCAR
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BBER TESTE INDUSTRIAL 31/2018
PELLETS CAPIM BRAQUIÁRIA

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA CAPIM BRAQUIÁRIA
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

40% Á 50%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<59mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

110-140 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS CAPIM BRAQUIÁRIA

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

8mm x 8-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<8,75%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

580-610 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

16.6

ASH (CINZA) % DRY MATTER

1,9

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,48

SULFUR %

0,9

CLORO %

0,3

CAPIM BRAQUIÁRIA

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA CAPIM ELEFANTE
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

49% Á 58%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<55mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

130-160 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS CAPIM ELEFANTE

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

8mm x 8-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<8,5%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

580-630 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

16.9

ASH (CINZA) % DRY MATTER

2,5

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,48

SULFUR %

0,7

CLORO %

0,5

CAPIM ELEFANTE
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BBER TESTE INDUSTRIAL 33/2018
PELLETS CAPIM ELEFANTE

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA SOJA

AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

40% Á 44%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<58mm (triturada)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

120-150 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS AGROINDUSTRIAL DA SOJA

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

8,5 - 10mm x 8,5-40mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<8,9%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

580-620 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

15.9

ASH (CINZA) % DRY MATTER

4,2

NITROGÊNIO % DRY MATTER

1,20

SULFUR %

0,5

CLORO %

0,5

HASTES CAULE E PALHA DA SOJA
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BBER TESTE INDUSTRIAL 35/2018
PELLETS AGROINDUSTRIAL DA
SOJA
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BBER TESTE INDUSTRIAL 36/2018
PELLETS AGROINDUSTRIAL ARROZ

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA ARROZ
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

31% Á 38%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<59mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

120-140 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS AGROINDUSTRIAL ARROZ

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

8,5mm x 8,5-40mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<9,75%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

570-600 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

15.8

ASH (CINZA) % DRY MATTER

5,4

NITROGÊNIO % DRY MATTER

1,00

SULFUR %

0,9

CLORO %

1,3

PALHA E CASCA DO ARROZ

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA ALGODÃO
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

41% Á 48%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<50mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

110-140 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS AGROINDUSTRIAL ALGODÃO

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

8,5mm x 8,5-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<9,41%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

530-600 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

16.3

ASH (CINZA) % DRY MATTER

4,75

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,23

SULFUR %

0,28

CLORO %

0,5

HASTES E CAULE DO ALGODÃO
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BBER TESTE INDUSTRIAL 38/2018
PELLETS BIOMASSA DO ALGODÃO

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA BAMBU
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

40% Á 45%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<50mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

140-210 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS BAMBU

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

6,5–8mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<6,9%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

590-640 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

17.1

ASH (CINZA) % DRY MATTER

0,5

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,45

SULFUR %

0,8

CLORO %

0,4

CAVACO DE BAMBU
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BBER TESTE INDUSTRIAL 40/2018
PELLETS BAMBU
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BBER TESTE INDUSTRIAL 41/2018
PELLETS BRACATINGA

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA BRACATINGA
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

45% Á 55%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<50mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

180-250 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS BRACATINGA

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

6,5–8mm x 6,5-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<7%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

600-640 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

17.5

ASH (CINZA) % DRY MATTER

0,9

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,35

SULFUR %

0,8

CLORO %

0,2

TORA E LENHA DE BRACATINGA

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA BIOMASSA DA CAATINGA
AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO BRASIL E
ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIA-PRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR) E LABORATÓRIO ROMA (IT)

FATOR UMIDADE MATÉRIA-PRIMA

38% Á 42%

GRANULOMETRIA MATÉRIA-PRIMA

<45mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIA-PRIMA

160-210 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS CAATINGA

GRANULOMETRIA TAMANHO PELLETS

6,5–8mm x 8-30mm

FATOR UMIDADE DO PELLETS

<7,1%

DENSIDADE PRODUTO FINAL

580-630 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg (PODER ENERGÉTICO)

17.1

ASH (CINZA) % DRY MATTER

1,15

NITROGÊNIO % DRY MATTER

0,35

SULFUR %

0,5

CLORO %

0,5

(ALGAROBA E JUREMA PRETA) CAATINGA
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BBER TESTE INDUSTRIAL 42/2018
PELLETS CAATINGA

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE
MATÉRIA-PRIMA CASCA E MARAVALHA PINUS

LABORATÓRIO UFPR (BR) E
AVALIAÇÃO EM
LABORATÓRIO BRASIL LABORATÓRIO ROMA (IT)
E ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIAPRIMA

CASCA E MARAVALHA
PINUS

FATOR UMIDADE
MATÉRIA-PRIMA

35% Á 38%

GRANULOMETRIA
MATÉRIA-PRIMA

<50mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIAPRIMA

180-220 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS PINUS

GRANULOMETRIA
TAMANHO PELLETS

6,5mm x 6,5-30mm

FATOR UMIDADE DO
PELLETS

<7%

DENSIDADE
PRODUTO FINAL

590-640 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg
(PODER ENERGÉTICO)

17.5

ASH (CINZA) % DRY
MATTER

1,0

NITROGÊNIO % DRY
MATTER

0,30

SULFUR %

0,6

CLORO %

0,3
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BBER TESTE INDUSTRIAL 06/2018
PELLETS PINUS
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BBER TESTE INDUSTRIAL 07/2018
PELLETS
RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS DE
MATÉRIA-PRIMA CAVACO LIMPO PINUS
LABORATÓRIO UFPR (BR) E
AVALIAÇÃO EM
LABORATÓRIO BRASIL LABORATÓRIO ROMA (IT)
E ITÁLIA
TIPO DE MATÉRIAPRIMA

CAVACOLIMPO PINUS

FATOR UMIDADE
MATÉRIA-PRIMA

35% Á 40%

GRANULOMETRIA
MATÉRIA-PRIMA

<45mm (triturado)

DENSIDADE MATÉRIAPRIMA

180-240 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS PINUS

GRANULOMETRIA
TAMANHO PELLETS

6,5mm x 6,5-30mm

FATOR UMIDADE DO
PELLETS

<6,0%

DENSIDADE
PRODUTO FINAL

600-670 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg
(PODER ENERGÉTICO)

17.3

ASH (CINZA) % DRY
MATTER

0,45

NITROGÊNIO % DRY
MATTER

0,55

SULFUR %

0,3

CLORO %

0,2

RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE PELLETS
DE MATÉRIA-PRIMA MADEIRA PARICÁ
LABORATÓRIO
BRASIL E ITÁLIA

TIPO DE MATÉRIAPRIMA

LABORATÓRIO UFPR (BR)
E LABORATÓRIO ROMA
(IT)
MADEIRA PARICÁ

FATOR UMIDADE
MATÉRIA-PRIMA

37% Á 40%

GRANULOMETRIA
MATÉRIA-PRIMA

<45mm (triturado)

DENSIDADE
MATÉRIA-PRIMA

140-210 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS PARICÁ

GRANULOMETRIA
TAMANHO PELLETS

6,5 x 6,5-30mm

FATOR UMIDADE DO
PELLETS

<6,8%

DENSIDADE
PRODUTO FINAL

580-630 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg
(PODER
ENERGÉTICO)
ASH (CINZA) % DRY
MATTER

17.1

NITROGÊNIO % DRY
MATTER

0,3

SULFUR %

0,3

CLORO %

0,2

0,75
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BBER TESTE INDUSTRIAL 08/2018
PELLETS PARICÁ
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BBER TESTE INDUSTRIAL 09/2018
PELLETS EUCALIPTO
RESULTADO DO TESTE INDUSTRIAL DE
PELLETS DE MATÉRIA-PRIMA EUCALIPTO
AVALIAÇÃOEM
LABORATÓRIO
BRASIL E ITÁLIA

LABORATÓRIO UFPR
(BR) E LABORATÓRIO
ROMA (IT)

TIPO DE MATÉRIAPRIMA

EUCALIPTO

FATOR UMIDADE
MATÉRIA-PRIMA

41% Á 48%

GRANULOMETRIA
MATÉRIA-PRIMA

<50mm

DENSIDADE
MATÉRIA-PRIMA

190-230 kg/m³

PRODUTO FINAL

PELLETS EUCALIPTO

GRANULOMETRIA
TAMANHO PELLETS

6,5 x 6,5-30mm

FATOR UMIDADE
DO PELLETS

<6.9%

DENSIDADE
PRODUTO FINAL

600-650 kg/m³

LHV (NCV) MJ/kg
(PODER
ENERGÉTICO)
ASH (CINZA) % DRY
MATTER

17.4

NITROGÊNIO % DRY
MATTER

0,3

SULFUR %

0,5

CLORO %

0,35

0,7

PREÇO MÉDIO DE PELLETS MADEIRA BRASIL OUTUBRO 2018
PREÇO PELLETS BRASIL AGOSTO 2018 (FÁBRICA)
KOALA ENERGY RIO NEGRINHO
PREÇO FOB FÁBRICA R$ 640,00
Pellets de Madeira 100% Natural Sem Adição de Produtos
Químicos. Madeira de Reflorestamento com Certificado FSC®. Sem
adição produtos químicos. Qualidade Internacional - EN Plus A1.
PELLETBRAZ PORTO FELIZ SP
PREÇO FOB FÁBRICA R$ 620,00
Pellets 100% Pinus 6cm (diametro) 6,5% de Umidade Poder
Calorifico 4700 Km/Cal Embalagens de 22kgs a 24kgs

Pellets de Madeira 100% Natural de Madeira de Pinus
ARAUPEL FOZ DO IGUAÇÚ
PREÇO FOB FÁBRICA R$ 620,00
Diâmetro: 6 mm Poder calorífico: 4.600 Kcal/Kg. Resíduos: Baixo
valor de cinzas, <0,50 % Umidade: 6% a 8%
Composição: Madeira de pinho 100% pura, prensada sem qualquer
aditivo Conteúdo da embalagem: 15 kg
NAC PELLETS SÃO PAULO
PREÇO FOB FÁBRICA R$ 750,00

Pellets de Madeira , Pellets de Caroço de Açai
Pet Shop - Absorção Odor animal.

Sacos com 2 kilos e 20 kilos,
BIOPELLETS LINS SÃO PAULO
PREÇO FOB FÁBRICA R$ 690,00
Pellet de Madeira Pinus. Sacos de 15kg ou BigBag ou a Granel.
Temos queimadores, caldeiras, churrasqueiras a pellet. Potencias
de 30.000 kcal/h até 3.000.000 kcal/h
PELLETS PIOMADE FARROUPILHA RS
PREÇO FOB FÁBRICA R$ 680,00
Pellet Pinus 100% Certificado ENPlus A1
Produto em sacos de 15kg Possuímos também Pellet para Gatos e
Roedores.

MERCADO DE PELLETS MADEIRA BRASIL AGOSTO 2018
Pellets higiênicos para gatos
Trabalhamos com pellets de madeira de
pínus, envasamos em sacos de 4 Kg, 15 kg e
Big Bag, pronta entrega. Múltiplas utilidades.
Queima, e higiênicos para gatos. Pronta
entrega nas cidades de Pelotas e Santa Cruz
do Sul.
O valor do anúncio é para fardos com 20 kg (
5 x 4 kg cada )
R$ 35,00
Preço em tonelada de R$ 1.750,00
Pelotas/RS

Pellets madeira pacote 15kg ou big bag
Oferta de excelente material, com
qualidade de queima comprovada
Podemos entregar em sacos de 15KG ou
bigbag de 1ton
Umidade 8%
Poder calorífico maior que 4500 kg cal
Tonelada carga fechada de no minimo 8
toneladas valores diferenciados, consultenos.

R$ 680,00
Tonelada
São Lourenço do Sul/RS

Venda de Pellet para uso Industrial e Comercial
PELLET DE PINUS - BRIQUETES BELCHIOR

Produzido com resíduos com baixa umidade,
permite uma queima com alta eficiência.
Fabricado de acordo com as normas Europeias
de qualidade.
Vendido em sacos de 20kg.
R$ 620,00
Tonelada
Gaspar/SC
* Vendido somente por tonelada.

PREÇO MÉDIO DE PELLETS MADEIRA EUROPA OUTUBRO 2018
PAÍS
DINAMARCA
HOLANDA
BÉLGICA
ITÁLIA
AUSTRIA
ALEMANHA
ESPANHA
SUIÇA
FRANÇA
PORTUGAL

PREÇO PELLETS EUROPA OUTUBRO 2018 (EUROS)
PREÇO MÉDIO (EUROS) RESIDENCIAL
325
320
338
399
325
320
334
405
339
305

FONTE: Biomass Market Association (ENBIO), Biomass Market Association (ENBIO), Fédération Interprofessionnelle Belge du
Bois Energie (FEBHEL), Italian Agroforestry Energy Association (AIEL), Propellet France, proPellets Austria, proPellets
Switzerland, Spanish Bioenergy Association (AVEBIOM), UK Pellet Council e Valorization of Biomass (VALBIOM)
FONTE 1: Rede de supermercados Carrefour França, Itália, Bélgica e Espanha e Leroy Merlin Portugal, Holanda e Suiça

PREÇO MÉDIO DE PELLETS INDUSTRIAL USA CANADÁ JUNHO
PREÇO PELLETS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ OUTUBRO 2018 (US$)
PREÇO MÉDIO (DOLAR) INDUSTRIAL
PAÍS
ESTADOS UNIDOS (1 TON/BAG)
388
CANADÁ
389
FONTE: USA https://www.nh.gov/osi/energy/energy-nh/fuel-prices/wood-pellet-prices.htm

PREÇO MÉDIO DE PELLETS MADEIRA REINO UNIDO 2018
MÊS

PREÇO PELLETS EUROPA OUTUBRO 2018 (EUROS)
PREÇO MÉDIO (EUROS) RESIDENCIAL (PRODUTORES)

AGOSTO Price from £265.00 to £269.00 for 1005 kg of Blazers Wood Pellets from LC Energy
2018 Price from £285.00 to £275.00 for 960 kg of Verdo Wood Pellets from Millhouse Wood
Price £258.00 to £268.00 for 975 kg of Firepower Wood Pellets from White Horse Energy
AGOSTO Price increase from £185.00 to £195.00 for 510 kg of LWP Premium Wood
Pellets from Liverpool Wood Pellets
2018
Price from £290.00 to £299.00 for 1005 kg of Blazers Wood Pellets from LC Energy
Price from £305.00 to £299.00 for 1000 kg of Balcas Brites Wood Pellets from LC Energy
Price increase from £290.00 to £299.00 for 960 kg of Verdo Wood Pellets from LC Energy
FONTE:This is a listing of all the wood pellet price changes recorded in our database over the last
month. http://woodpelletguide.uk/wood-pellet-price-updates.htm

PROJETOS TERMOELÉTRICOS COM CONSUMO DE BIOMASSA E PELLETS 100MWE
Name/location

Country

Plant type

Capacity,
MWe

Fuel
Fuel
type demand,Mt/y

Status

Online

400
299
600
800

Pellets
Pellets
Pellets
Pellets

1.6
1.0
1.8
0.2

Commissioning
Underconstruction
Commissioning
Awarded SDE+2016support

2018
2019
2018
TBC

EPHLynemouth
MGT PowerTeesport
RWEAmer
EngieMaaslavkte

UK
UK
Netherlands
Netherlands

Conversion
BiomassCHP
Cofiring
Cofiring

UniperMaaslavkte

Netherlands

Cofiring

1,100

Pellets

0.6

Awarded SDE+2016support

2018

RWEEemshaven

Netherlands

Cofiring

1,600

Pellets

0.8

Awarded SDE+2016support

2019

Dong Energy Asnæs
Dong Energy Esbjerg
HOFORAmager
Uniper Provence4
SomaEnergyPark
OrixHibikinada
Marubeni/KEPCOKamisu
NipponAkita
Chugoku/Air WaterYama.
ABLIwaki
ChugokuKaita
Kushiro Thermal PowerCo
J-PowerTakehara
AIOI Bioenergy
ChubuTaketoyo
KOMIPOGunsanBiopower

Denmark
Denmark
Denmark
France
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Korea

BiomassCHP
BiomassCHP
BiomassCHP
Conversion
Cofiring
Cofiring
Cofiring
Cofiring
Biomass
Cofiring
Cofiring
Cofiring
Cofiring
Conversion
Cofiring
Biomass

25
55
150
150
112
112
112
112
100
112
112
112
600
200
1070
200

0.25
TBC
1.2
0.9
0.02
0.1
0.1
0.1
0.2
0.02
0.05
0.1
TBC
0.6
0.5
TBC

Underconstruction
Planned
Underconstruction
Commissioning
Operating
Underconstruction
Underconstruction
Permitting
Underconstruction
Permitting
Planned
Underconstruction
Underconstruction
Planned
Planned
Fully financed, FIDtaken

2019
TBC
2020
2016
2018
2019
2018
2019
2019
2019
2021
2019
2020
2023
2022
2020

Hanyang/KNHP

Korea

Biomass

220

1.0

Fully financed, FIDtaken

2020

GSE&RDonghae
EWPYeosu
GSEPSDangjin2

Korea
Korea
Korea

Cofiring
Biomass
Biomass

1190
105
105

0.35
0.4
0.4

Planned
Planned
Planned

2019
2020
2020

SMGEnergy

Korea

Cofiring

100

0.4

Planned

2020

CGNDaesan

Korea

Dedicated

109

0.4

Planned

2020

Dohwa Group
Areva CampoGrande

Vietnam
Brazil

Biomass
Biomass

100
150

Chips
Chips
Chips
Chips
TBC
Pellets
Pellets
Pellets
Chips
TBC
TBC
Pellets
TBC
Pellets
Pellets
Pellets/
chips
Pellets/
chips
Pellets
Pellets
Pellets/
chips
Pellets/
chips
Pellets/
chips
Chips
Chips

0.5
~1.0

Feasibility & siteselection
Underconstruction

2020
2018

Fonte: Hawkins Wright Research
Notas: a capacidade refere-se à capacidade total da planta, não apenas à (s) unidade (s) que utilizam
biomassa ou pellets. A demanda de combustível refere-se ao consumo anual estimado quando uma usina
estiver totalmente operacional. Algumas das plantas acima usam uma combinação de combustíveis da

biomassa e pellets.
Adições e/ou alterações recentes são marcadas em texto em vermelho.

PROJETOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO PELLETS 100.000 TON/ANO
Company
UNDERCONSTRUCTION / FINANCED
Enviva HoldingsLP
Enviva JVDevelopmentCompany
HighlandPellets
Pinnacle Renewable Energy
Pinnacle Renewable Energy
LaGranaudière
ScandinavianBiopowerOy
GraanulInvest
GraanulInvest
Avoti SWF
Singpellet
FINANCING/ CONTRACTING
Enviva HoldingsLP
E-Pellets (prev.Enova)
Arcadian Biomass LLC
Biogran
Arbaflame
Undisclosed (blackpellets)
Biosylva SAS
Europellet
Stora Enso

Location

State

Region/ Country

Hamlet
Greenwood(Colombo)
PineBluff
Entwistle
Smithers
Saint-Michel-des-Saints
Mikkeli
Broceni
Võrumaa

NC
SC
AR
AB
BC
QC

USSouthAtlantic
USSouthCentral
USSouthCentral
CanadaPacific
CanadaPacific
CanadaEast
Finland
Latvia
Estonia
Latvia
Indonesia

Laurens
Athens
Sandersville

SC
GA
GA

USSouthAtlantic
USSouthAtlantic
USSouthAtlantic
Norway
Norway
France
France
Thailand
Sweden

Follum
Ardennes
Cosne surLoire
SaKeaw
Ala

Expected
online

Production
capacity,t/y

2019
2019
2018
2018
2018
2019
2018
2018
2018
2018
2018

600,000
140,000
450,000
400,000
125,000
200,000
200,000
150,000
110,000
110,000
100,000
500,000
435,000
330,000
300,000
200,000
130,000
120,000
100,000
100,000

