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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

A Brasil Biomassa Pellets Business especializada no desenvolvimento de unidades

industriais de processamento de pellets. 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.

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.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL UNIDADE INDUSTRIAL PELLETS EUCALYPTO 

DESENVOLVIMENTO DA MAIOR UNIDADE INDUSTRIAL 
DE PRODUÇÃO DE PELLETS DE EUCALIPTO NO BRASIL

BRASIL BIOMASSA  PELLETS BUSINESS 

A Brasil Biomassa implantou na região do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba SP a maior unidade

industrial no Brasil de aproveitamento de Eucaliptos (tora, lenha, ponteira e resíduos do processo

florestal ee industrial) com procedência de plantio florestal do empreendedor para o

processamento industrial da unidade de produção de pellets de qualidade internacional com

capacidade de produção industrial de 36.000 ton. por ano, .



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

A Unidade industrial foi desenvolvida com

apoio técnico, consultivo e engenharia

industrial da Brasil Biomassa Pellets

Business, por base no estudo estratégico de

negócios e de viabilidade econômica e

financeira, no projeto de engenharia e

tecnologia industrial e a linha de crédito

aprovada no Desenvolve São Paulo.

A unidade industrial utiliza um mix da

tecnologia nacional e internacional de

equipamentos industriais para qualificação

do produto final - pellets de eucalipto que

atendeu todas as especificações da norma

européia ENPlus A1.

.

A planta industrial de produção de pellets é

a primeira no Brasil com a matéria-prima da

madeira de eucalipto e conta com

tecnologia inovadora state-of -the-art

(desenvolvida pela Brasil Biomassa) que

minimiza as emissões (controle de emissões

no processo de produção industrial) e

maximiza a eficiência energética (com o uso

do vapor em processo de geração de energia

limpa).

Vamos explicar todo o processo desde o

plantio florestal, colheita até o

processamento industrial de pellets.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Inteligência para transformar desafios em projetos de sucesso. Na Brasil Biomassa

Pellets Business sabemos que, para continuar evoluindo, precisamos fazer com

que cada detalhe, de cada estudo técnico com segurança para o desenvolvimento

com sucesso o projeto sustentável de aproveitamento residual na produção de

todos os tipos de biomassa florestal industrial agroindustrial ou sucroenergética

para produção de pellets e para que reflita em alto padrão de qualidade com

segurança e excelente retorno aos investimentos. Para que tenha sucesso no

empreendimento pode contar com o apoio técnico da Brasil Biomassa Pellets

Business a maior empresa do setor de consultoria e engenharia industrial

especializada no desenvolvimento de plantas industriais sustentáveis.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

UNIDADE FLORESTAL Os plantios do empreendedor da unidade industrial são

realizados em áreas próprias, por contratos de arrendamentos ou por meio de

parcerias com produtores florestais.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Com uma base florestal sólida para a

garantia do processo industrial com uma

pequena área destinada à conservação da

biodiversidade, o manejo florestal da

empresa é realizado de forma a conciliar o

cultivo de eucalipto com a conservação dos

recursos naturais, o respeito às

comunidades e as inovações tecnológicas.

Toda a produção é baseada em plantios

renováveis de eucalipto, com o objetivo de

abastecer a unidade industrial de

processamento de pellets de eucalipto.

.

Para garantir sucesso em todas as fases do

processo (florestal e industrial), a Empresa

(com apoio da Brasil Biomassa) investe

constantemente em pesquisa, tecnologia e

capacitação profissional priorizando a

formação de mão de obra na região (geração

de empregos sustentáveis) e envolvendo as

comunidades em parceria com

universidades e instituições de nível técnico.

O objetivo primordial da unidade industrial é

a geração de novos empregos sustentáveis

na região.

.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

MANEJO FLORESTAL. Como prática do desenvolvimento das suas unidades

florestais, prioriza o manejo florestal que tem como objetivo o abastecimento de

madeira de eucalipto para a Unidade Industrial de Produção de Pellets,

observando-se parâmetros de produtividade, qualidade, baixo custo e

responsabilidade ambiental e social, de modo a assegurar a sustentabilidade e a

competitividade do empreendimento.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

A unidade florestal utiliza o eucalipto em função

do seu alto potencial de produção, comparado

às demais espécies florestais, e pela sua

adequação às condições ambientais, de solo e

de clima da região de atuação do

empreendimento.Estas espécies e seus híbridos

foram por melhor se adaptar às condições

locais de clima e solo da região. Atualmente,

em média, a madeira é colhida aos seis anos,

podendo variar entre cinco e sete, sendo o

incremento médio anual dos plantios em torno

de 47m3/ha/ano. Após a primeira colheita de

árvores, as plantações são manejadas por

reforma (novo plantio) ou condução de rebrota..

PRODUÇÃO DE MUDAS. O viveiro florestal

do grupo empresarial produz mudas clonais

de eucalipto. O tempo de desenvolvimento

da muda é de 90 a a120 dias, quando está

pronta para ser plantada no campo.

O viveiro teve uma expansão aumentando a

produção de mudas com o objetivo de

aumentar o espaçamento entre as mudas de

eucalipto e a qualidade da produção, uma

vez que, ao serem plantadas distantes uma

das outras, tendem a crescer mais

saudáveis.
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standardized insurance language
“

PLANTIO FLORESTAL. As principais atividades relacionadas à implantação florestal

são: limpeza da área manual, química ou mecanizada, preparo de solo manual ou

mecanizado, fertilização, plantio manual ou semi-mecanizado, irrigação e

replantio. A empresa somente realiza implantação florestal em áreas que não

possuem cobertura florestal nativa.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

No preparo de solo, a Empresa utiliza a

técnica do Cultivo Mínimo, que consiste em

preparar o solo em faixas na linha de plantio.

MANUTENÇÃO FLORESTAL. Essa etapa

consiste em um conjunto de atividades

realizadas após a fase de plantio até a fase

da colheita (5 a 7 anos) para garantir o bom

crescimento e a produtividade florestal. As

principais atividades realizadas são: roçada

manual ou mecânica, capina química ou

mecânica, fertilização e redução da

brotação.

INVENTÁRIO FLORESTAL. No primeiro ano de

vida, a floresta é monitorada por meio do

Inventário Qualitativo, que permite

inferências sobre a qualidade e a

homogeneidade dos plantios.

A partir do segundo ano, o monitoramento

do estoque de madeira em pé, do

crescimento e da dinâmica da floresta

plantada é feito por meio do inventário

florestal contínuo, que utiliza técnicas de

amostragem para obter dados que permitam

projetar o volume por hectare e por árvores

dos plantios para uma idade desejada.
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standardized insurance language
“

COLHEITA FLORESTAL. Assim que as florestas atingem seu ponto ideal de corte, a

madeira é colhida para abastecer a fábrica de produção de pellets. A colheita

florestal abrange o processo que vai do corte da árvore à disposição das toras,

chegando ao ponto em que possam ser carregadas por caminhões ou outro meio

de transporte.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS DA COLHEITA

FLORESTAL. Os resíduos resultantes das

operações de colheita florestal da empresa

eram geralmente deixados na floresta

(galhos e ramos, parte superior das árvores,

toras que não atingem dimensões

necessárias mínimas de uso). Atualmente

com apoio técnico dos engenheiros da Brasil

Biomassa foi desenvolvido um plano de

gerenciamento e aproveitamento dos

resíduos para utilização na unidade

industrial de produção de pellets. O plano

estabelece os procedimentos para

classificar, segregar, coletar, armazenar e

transportar e o aproveitamento dos resíduos

gerados nas atividades e operações

florestais visando o seu reaproveitamento na

unidade industrial.

.

.

TRANSPORTE DA MADEIRA. A área de

Logística Florestal tem como principal

responsabilidade entregar matéria-prima

(toras de eucalipto para o processo

industrial e de biomassa para a geração de

energia térmica) para a área de recepção da

matéria-prima na unidade industrial de

produção de pellets.

Os volumes de madeira transportados das

áreas colhidas fazem parte do planejamento

mensal de transporte e de abastecimento de

matéria-prima onde são definidos o

carregamento, logística e distribuição das

carretas, considerando os requisitos

estabelecidos nos procedimentos

operacionais da área.

As rotas para transporte são estabelecidas

de forma a minimizar os impactos que

podem ser causados pela atividade florestal

na região.

EXTRAÇÃO DOS RESÍDUOS FLORESTAIS.

Como os resíduos florestais 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.
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standardized insurance language
“

ESTOQUE DOS 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 para serem transportados

pela a unidade fabril para o uso em fornalha

industrial para geração de energia térmica

ESTOCAGEM DE MADEIRA NA UNIDADE

INDUSTRIAL. Devido à necessidade de

adequação do modelo operacional do

abastecimento de matéria-prima (toras e

produção de cavacos) com o processo

produtivo, mantemos no pátio de matéria-

prima um estoque mínimo de cavacos e de

toras para assegurar o funcionamento

ininterrupto da produção de pellets.

.

Na unidade de pellets, o estoque de cavacos

é feito em pilhas ao ar livre e na área de

recepção (fechada) e o estoque de toras é

feito somente em pilhas ao ar livre como

podemos considerar um pátio de pré-

secagem ao ar livre, reduzindo o custo com o

transporte. A evaporação da água contida na

madeira durante o período de estocagem

contribui significativamente para aumento

de seu poder calorífico inferior, ou seja,

aumento na quantidade de energia que se

pode retirar da madeira e cascas

PICAGEM DAS TORAS. A picagem das toras é

a primeira fase do processamento da

madeira dentro da indústria de produção de

pellets. Nessa fase a tora de madeira é

submetida à ação de facas que a transforma

em pequenos fragmentos denominados

cavacos, cuja área superficial média oscila

entre 6 e 10 cm2 e a espessura média é

inferior a 1 cm.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

CARREGAMENTO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS FLORESTAIS. Nesta fase, o

material acumulado é colocado em veículos de transporte, para ser conduzido até

a unidade fabril de produção de pellets. 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.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

MATÉRIA-PRIMA PARA O PROCESSO INDUSTRIAL. A unidade industrial de produção de pellets de

madeira vai utilizar a totalidade da matéria-prima gerada no processo florestal.

Para a geração de energia térmica (fornalha industrial) utilizaremos como fator de biomassa para

combustão (produção de energia, vapor e calor) a casca do processo de descascamento no campo

(normalmente geram um passivo ambiental) e do desprendimento das toras, os galhos finos, nós,

folhas da copa das árvores e raízes.

Para a produção de pellets com a qualidade industrial utilizaremos os seguintes resíduos como os

galhos grossos das copas das árvores colhidas, ponteiros de fuste abaixo do diâmetro para o

destope (alto teor de lignina e extrativos), árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) abaixo de

6 cm, tocos altos das árvores colhidas, cepas, raízes grossas, árvores finas descartadas e mortas

e a serragem gerada no abate das árvores e corte das toras.

E para a produção de pellets com qualidade Premium (exportação para consumo doméstico)

utilizaremos como matéria-prima as toras, ponteira, toretes finos e lenha.

.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL DE

PRODUÇÃO DE PELLETS DE EUCALYPTO. O

empreendimento é a Indústria de Produção

de Pellets de Madeira de Eucalipto. A

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 São Paulo .

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. A

implantação da unidade envolveu 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)..
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standardized insurance language
“

A implantação geral do empreendimento

adequou-se às normas de construção

vigentes, observando as características e os

materiais empregados, bem como a

qualificação da equipe envolvida. A

movimentação de terras para a área de

implantação do empreendimento objetiva

uma adequada distribuição dos volumes dos

materiais destinados à conformação do

terreno e das circulações internas com os

estudos geotécnicos e dos levantamentos

topográficos para a correta adequação da

edificação sobre o terreno. A estrutura da

edificação a ser inserida no terreno foi tipo

mista, com paredes em alvenaria e

cobertura metálica, de fácil e ágil

implantação e com baixa produção de

resíduos, especialmente nas estruturas

metálicas.

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

1.000m² de área.

Área coberta para manipulação da

madeira..
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standardized insurance language
“

RECEBIMENTO E PREPARAÇÃO E ESTOCAGEM DA MATÉRIA-PRIMA NA UNIDADE

INDUSTRIAL. Na área industrial temos 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 lenhosa e residual). Área de Preparação da matéria-prima para o

processo de picagem industrial e Área de Estocagem (silo de recebimento de

matéria-prima picada) para o processo industrial.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. A matéria-prima (tora e biomassa lenhosa e residual) será

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

biomassa de capacidade de 3.000 toneladas).

Utilizaremos como matéria-prima a tora de eucalypto (menor ou maior diâmetro) que será

entregue por caminhões da empresa na unidade industrial (área de recepção de matéria-prima

para o processo industrial). Nesta mesma área estaremos recebendo outros tipos de matéria-

prima da região como o cavaco limpo, tora fina e de lenha. Na mesma área de recepção

estaremos recebendo a matéria-prima para a geração de energia térmica (biomassa residual do

processo florestal (costaneiras, galhos, raízes, touças, fuste total – casca e topo, pontas, ramos e

copa).

A matéria-prima é recebida no pátio de matéria-prima (área de armazenamento de matéria-prima

com capacidade de 1.500 toneladas). Utilizamos uma área de pré-armazenamento (estrutura

industrial fechada no teto e uma abertura lateral) da matéria-prima (processo de secagem natural

por 20 dias para redução de 5% á 10% de umidade) e depois transportada (sistema de transporte

pneumático) ao local de instalação dos picadores industriais.
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standardized insurance language
“

SISTEMA DE PICAGEM INDUSTRIAL. O sistema industrial de picagem da madeira

pode ser definido como a redução do material em partículas menores, ou seja, a

transformação da matéria-prima florestal em cavacos de madeira com

granulometria especial. Além de solucionar os problemas de manuseio, estoque e

transporte da matéria-prima florestal, a picagem também prepara o material para

a conversão energética, pela redução no tamanho das partículas e homogenização

da composição do material.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. Para segurança

e qualidade do processo industrial temos duas

áreas distintas para a recepção e a preparação da

matéria-prima.

Os resíduos florestais e biomassa ficam

depositados num pátio intermediário (de estocagem

para uma redução natural de umidade) para serem

transferidos ao local de instalação dos picadores

industriais (picadores ou trituradores estacionários).

A preparação de cavacos dos resíduos florestais

(queima industrial) em pátio intermediário é

recomendada para o abastecimento da planta

(fornalha industrial) de produção de pellets que

necessita de energia e vapor para o processo

industrial.

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 móveis na floresta.

A matéria-prima do processo

industrial (tora com ou sem o

processo de picagem industrial,

do cavaco limpo adquirido aos

produtores florestais da região e

do processo industrial da madeira)

será transportada até a área de

pré-armazenamento.
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standardized insurance language
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Depois de passar pelo processo de picagem industrial, a matéria-prima é transferida

(transporte pneumático) e com controle de qualidade (passando pelo detector de

metais ou resíduos) ao silo de abastecimento de matéria-prima (podendo ficar

armazenada por três dias em retenção) ao sistema de alimentação.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

CONTROLE INTERNO DE MATÉRIA-PRIMA. Podemos controlar as quantidades e os tipos de

matéria-prima e todos os caminhões que 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 resulta um documento de pesagem. De forma a controlar e assegurar a qualidade

da matéria-prima recepcionada, todas as cargas estão 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.

MOVIMENTAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. A unidade industrial trabalhará continuamente, sendo

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 picada) na unidade industrial.
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standardized insurance language
“

As moegas são estruturas empregadas para recepção de produto (cavaco de

madeira) a granel., serragem ou maravalha de forma manual ou automática, com a

função de armazenar a matéria-prima para dosagem no sistema industrial de

secagem . Sua extração é feita através da rosca transportadora instalada no

fundo do corpo. 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.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

SILO DE ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. O material picado (processo industrial) é

armazenado no silo que deverá compensar as intermitências no processo de colheita e extração

da madeira.

O silo tem capacidade de armazenar 500 m3 de cavacos, suficiente para atender à produção

média de 72 horas.

DETENÇÃO DE METAIS. A matéria-

prima é transferida por transporte

pneumático passando pelo

detector de metais ou resíduos

(pedra e inertes).

A matéria-prima deve estar livre de

qualquer tipo de material

contaminante como pedras, vidro

e metal.

Se a remoção de este tipo de

contaminantes não for

considerada, pode provocar falhas

e avarias nos equipamentos,

principalmente danos nos

rolamentos de pressão.

Utilizamos nesta fase os seguintes

equipamentos: Sistema de

Alimentação com Picador

industrial, silo de abastecimento

e alimentação de matéria-prima

úmida, sistema de transporte

pneumático e moega de recepção

e moega de descarga.

BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL UNIDADE INDUSTRIAL PELLETS EUCALYPTO 



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Iniciamos o processo de geração de energia térmica e de secagem industrial. A matéria-

prima úmida que passou pelo processo industrial de picagem e no silo de

abastecimento é transportada (sistema de alimentação automático) para o processo de

secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%). Temos

ainda a área que desenvolvemos a picagem industrial da biomassa residual do

processo florestal e industrial (galhos, costaneiras, casca). A matéria-prima é

transportada (sistema de transporte pneumático) para o uso em fornalha pirolítica

(geração de energia térmica) para geração de vapor e calor para o processo de secagem

da matéria-prima.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PROCESSO DE SECAGEM INDUSTRIAL No

processo de densificação de biomassa para

a produção de pellets há a necessidade de

reduzir o teor de umidade existente na

matéria-prima para a ordem dos 8 a 12%,

antes de seguir para a operação de

peletização. Normalmente, a matéria-prima

da unidade de produção apresenta um

conteúdo de umidade de cerca de 50%,

sendo necessário a implementação do

sistema de secagem que permite uma

diminuição da umidade da matéria-prima.

No processo de secagem industrial (secador

rotativo de três fases) reduzimos a umidade

da matéria-prima de eucalipto (39,5% para

12%).

.

A planta utiliza 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. O secador é concebido para

assegurar um processo de secagem da

biomassa com gases quentes e um tempo de

retenção (15 a 20 minutos).

Utilizamos um sistema de limpeza do gás

quente do secador industrial para remover

as partículas, oxidar o monóxido de carbono

e destruir os voláteis orgânicos.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Uma parte dos gases serão reciclados para o

controle de alimentação. O sistema do tipo

refratário está 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 matéria-prima 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 e para oxidar

compostos orgânicos voláteis.

O índice máximo de umidade permissível na

entrada da peletizadora é estimado ao redor

de 12-14%. A matéria-prima seca será

transportada por uma correia fechada para o

silo de armazenamento de matéria-prima

seca.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

SISTEMA DE MOAGEM INDUSTRIAL. Nesta fase industrial iniciamos como

processo de refinação e de moagem industrial (classificação e refinação de modo

que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2 a 4 mm– redimensionamento

da matéria-prima) da matéria-prima de eucalypto seco.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

A matéria-prima é transportada (pneumático

de transporte) até a área de refinação e de

moagem industrial (através de moinhos de

martelos, localizados no pavilhão

denominado por sistema de moagem seca).

Os transportadores e exaustores tem um

sistema de aspiração de ar contínuo (poeira)

e um controle de combustão.

O nosso sistema industrial de refinação e

moagem utiliza um moinho martelo. 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).

Martelos planos de aço, rodando em alta

velocidade, quebram materiais alimentados

até virarem grãos/pó (definido pela malha

da peneira escolhida). Elementos

estacionários de refinamento integrados no

moinho ajudam na redução de tamanho. A

descarga do produto final pode ser realizada

pneumaticamente ou mecanicamente.

A fibra da biomassa moída é transportada

para o silo de armazenamento de matéria-

prima seca e refinada (com um sistema de

ventilação para ajudar na condensação)

para o processo industrial de peletização.

A matéria-prima rejeitada neste processo ou

sem aproveitamento são transportadas para

o sistema de geração de energia térmica.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

USO DE ADITIVO NATURAL. Para melhorar a

qualidade dos pellets (redução do teor de cloro

e de cinza) utilizamos um aditivo natural com

propriedades adesivas à matéria-prima. No

processo industrial utilizamos a lignina kraft

como aditivo à matéria-prima para produção de

pellets. Isto porque a lignina é uma

macromolécula que faz parte da constituição

química da madeira e atua na adesão das

partículas para a formação dos pellets.

A lignina kraft é obtida do licor negro de fábricas

de polpa celulósica pelo processo Kraft, visto

que a separação e purificação podem ser feitas

por diversos processos industriais. A lignina

kraft foi utilizada como aditivo para a produção

de pellets.

A lignina kraft, extraída do licor negro pelo

processo LignoBoost foi adquirida por uma

indústria de celulose da região. Este processo

baseia-se na precipitação da lignina pela

redução gradual do pH do licor negro, seguida

de filtração, lavagem e desidratação..

O poder calorífico superior (PCS) dos pellets

com a adição da lignina Kraft teve um aumento.

Os maiores teores de lignina contribuem com

aumento do poder calorífico superior do

combustível porque o PCS da lignina é maior

que dos outros componentes primários da

madeira. Utlizamos uma lignina kraft com

baixo teor de cinzas (0,2 a 1,4%) como aditivo

em pellets de eucalypto e o PCS dos pellets

com a lignina variando de 25 a 27 MJ.kg-1

Como utilizamos um baixo teor de aditivo

tivemos uma redução no teor de cinza no

processo de produção de pellets. Isto deve-se à

baixa concentração de inorgânicos presentes

na lignina kraft utilizada. A adição de lignina

utilizada de forma adequada pode aumentar a

qualidade dos pellets, mas depende do método

utilizado para extraí-la e purificá-la. O teor de

cinzas dos pellets com 0 e 1% de lignina kraft

atenderam à especificação da norma ENPlus

cujo teor máximo de cinza permitido é 1,0%,

para a classe A1.

Teores de cinza elevados são indesejáveis para

pellets por inúmeros fatores, dentre eles, a

relação inversamente proporcional ao PCS,

além de ser o resíduo da combustão e

dependendo da constituição química das

cinzas, pode-se formar incrustações nos

equipamentos de combustão. A adição de

lignina kraft promoveu também o aumento da

densidade aparente, densidade a granel e

densidade energética dos pellets de eucalypto.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

SISTEMA DE PELETIZAÇÃO E RESFRIAMENTO. Na fase industrial de produção de pellets

de eucalypto iniciamos como processo de peletização industrial. A matéria-prima de

eucalypto 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.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

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

a produção de pellets (6,5mm).

A prensagem é completado por dois rolos no

interior da matriz, que alimenta o material

com orifícios criando uma alta pressão.

O calor resultante da fricção ativa da

matéria-prima é comprimida para uma

durabilidade do produto final.

O conjunto de prensas de pastilhas podem

comprimir a matéria-prima em diâmetro de

6,5 mm de com um comprimento de 15 a 20

mm. Cada pressão produz cerca de 5

toneladas métricas de pellets por hora.

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 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.

Os pellets produzidos na operação de

peletização seguem para a operação

seguinte por meio de um transportador

pneumático.

Após o processo de peletização, os pellets

encontram-se a uma elevada temperatura, a

rondar os 90-95ºC.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Neste contexto, o resfriamento é uma etapa essencial na linha de produção de pellets, pois

contribui para redução da temperatura e diminuição do teor de umidade, permitindo que a lignina

alcance o seu maior potencial aglutinante, fundamental para a estabilização do formato dos

pellets.

Para se processar o armazenamento e acondicionamento em condições corretas, a temperatura

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

por um transportador e um elevador de canecas para a saída do produto final (granel ou

embalagem industrial). Após o processo de fabricação de pellets, procede a separação dos finos

residuais ou partículas excedentes que se foram gerando ao longo do processo de peletização e

resfriamento.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

SISTEMA DE EMBALAGEM INDUSTRIAL. Na última fase industrial temos os

sistemas adicionais de controle de energia, de armazenamento, expedição,

transporte e embalagem industrial. Este sistema pode ser controlado manual ou

automaticamente. No fim da linha de produção os pellets podem ser

armazenados em silos.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Depois de todos os processos de produção, os pellets podem ser acondicionados em embalagem

ou em big bags. O ensacamento dos pellets pela empresa foi realizado em unidades de 15 kg,

para pequenas aplicações no mercado (exportação ao mercado de consumo residencial e

mercado interno para aquecimento de hotéis, piscinas e aviários).

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. 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. 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.
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Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PRODUTO FINAL PELLETS DE EUCALYPTUS QUALIDADE INTERNACIONAL ENPLUS

A1. Pellets é um aglomerado combustível feito a partir de matéria resultante da

biomassa da madeira, triturado e seco, sendo depois comprimido obtendo a forma

final de pequenos cilindros. É uma fonte de energia renovável pertencente à classe

da biomassa, sendo um combustível sólido de formato cilíndrico de resíduos

florestais e industriais prensado.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

A unidade industrial produz dois tipos de pellets.

O primeiro é o Pellets eucalipto premium com excelente qualidade (elevado poder de

geração de energia) que utilizou a matéria-prima tora, toretes finos e lenha, cumprindo

todos os requisitos de qualidade da norma ENplus A1 (baixa produção de cinzas).

Produto certificado e qualificado para o consumo doméstico (residencial na União

Européia e Estados Unidos).



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PREMIUM WOODPELLETS EUCALYPTO COM CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 

QUALIDADE ENPLUS A1



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PREMIUM WOODPELLETS EUCALYPTO COM CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 

QUALIDADE ENPLUS A1



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PREMIUM WOODPELLETS EUCALYPTO COM CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 

QUALIDADE ENPLUS A1



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PREMIUM WOODPELLETS EUCALYPTO COM CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 

QUALIDADE ENPLUS A1

PRODUTO EXPORTADO PELO PORTO DE SANTOS SÃO PAULO

PRODUTO SENDO DESEMBARCADO NO PORTO DE GENOVA NA ITÁLIA 



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

E um outro tipo de Pellets eucalipto com qualidade industrial utilizou a matéria-prima os

galhos grossos das copas das árvores colhidas, ponteiros de fuste abaixo do diâmetro,

árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) abaixo de 6 cm e finas descartadas e

mortas e a serragem gerada no abate das árvores e corte das toras, cumprindo todos os

requisitos de qualidade da norma ENplus A1 (maior teor de cinzas). Produto certificado

e qualificado para o consumo industrial (mercado interno para aquecimento de grãos e

de aviários).



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Pellets eucalipto com qualidade industrial. Produto certificado e qualificado para o

consumo industrial (mercado interno para aquecimento de grãos, caldeira industrial,

hotelaria ee aquecimento de piscinas e de aquecimento dos aviários).



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Pellets eucalipto com qualidade industrial. Produto certificado e qualificado para o

consumo industrial (mercado interno para aquecimento de grãos, caldeira industrial,

hotelaria ee aquecimento de piscinas e de aquecimento dos aviários).



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Pellets eucalipto com qualidade industrial. Produto certificado e qualificado para o

consumo industrial (mercado interno para aquecimento de grãos, caldeira industrial,

hotelaria ee aquecimento de piscinas e de aquecimento dos aviários).



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Pellets eucalipto com qualidade industrial. Produto certificado e qualificado para o

consumo industrial (mercado interno para aquecimento de grãos, caldeira industrial,

hotelaria ee aquecimento de piscinas e de aquecimento dos aviários).



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

Pellets eucalipto com qualidade industrial. Produto certificado e qualificado para o

consumo industrial (mercado interno para aquecimento de grãos, caldeira industrial,

hotelaria ee aquecimento de piscinas e de aquecimento dos aviários).



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.

.



Many contract counterparties use

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.



Many contract counterparties use

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.

.



Many contract counterparties use

standardized insurance 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.



Many contract counterparties use

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.

.



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

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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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.
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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.
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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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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 



Many contract counterparties use

standardized insurance language
“

PROJETOS DESENVOLVIDOS BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa e Energia Renovável Fone: 41 33352284     41 996473481  

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.


