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Pellets de madeira: um combustível sustentável que aumenta a recuperação verde.. Em

2019, a UE28 produziu cerca de 18 milhões de toneladas (correspondendo a cerca de

7,6 Mtep) de pellets, apresentando um crescimento de 5% em 2019 em comparação

com 2018. Em toda a UE, a principal fonte de matéria-prima são os resíduos do

processamento de madeira, produzindo pellets um verdadeiro exemplo de eficiência de

recursos e circularidade.

Além disso, a produção de pelotas confere uma finalidade econômica à madeira

danificada, viabilizando cortes sanitários e demais operações de manejo necessárias.

Na verdade, em vários Estados-Membros da UE, como a República Checa, Alemanha,

Áustria e Bélgica, isso já representa uma solução para incentivar a remoção de madeira

danificada das florestas. Os pellets ajudam a tornar a floresta mais saudável e resiliente

às mudanças climáticas.



O uso de pellets, que é uma solução sustentável, eficiente e segura para

residências, processos comerciais e industriais de pequeno porte, também

representa um meio econômico ao setor de aquecimento.

Na verdade, os pellets costumam ser mais baratos do que as alternativas fósseis

(óleo para aquecimento, gás ou carvão), o que os torna um aliado perfeito para

combater a pobreza energética.



Com 26,4 milhões de toneladas consumidas na UE28 em 2019, o aquecimento

com pellets está aumentando em popularidade em muitos estados membros.

No entanto, ainda há uma grande proporção de aparelhos de aquecimento

residenciais que funcionam com combustível fóssil na UE28.. Pellets é uma das

soluções prontamente disponíveis e economicamente acessíveis para eliminar os

combustíveis fósseis do setor de energia, processos industriais e aquecimento

residencial.



Pellets é um negócio sustentável e de alta rentabilidade financeira (que está se

desenvolvendo no Brasil com um aumento de produção de 32% ao ano e um consumo

de 48% mesmo com a crise econômica) consolidado no mercado mundial (Global

Biomass and Pellets Power Generation Market, o mercado global de geração de energia

com o uso de pellets gerou investimentos e negócios em 2017 de US$ 35,12 bilhões e

deve atingir US$ 66,23 bilhões até 2026, crescendo a uma taxa CAGR de 7,3%) .

Pellets é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um

combustível sólido a partir de biomassa da colheita florestal e de resíduos gerados no

processamento industrial da madeira e de outros tipos de resíduos agroindustriais e

sucroenergético, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando menos

carbono do que qualquer combustível fóssil. A queima de pellets em processos

industriais (caldeira), para a produção de energia, devolve à atmosfera o CO2.



Há sete anos, a capacidade de produção de pellets no Brasil era de 60.000 toneladas

por ano e estamos crescendo 35% ao ano em termos de produção e consumo. Até

2023, a projeção para o país é de estar entre os cinco primeiros países no mundo em

termos de produção de pellets para consumo em mercado interno e para exportação

gerando mais de 75.000 novos empregos sustentáveis e de negócios e investimentos

de 1,800 bilhões de reais.

Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets no Brasil. Para a

secagem de grãos (safra 2019 foi de 238,7 milhões de toneladas) utilizando como

fontes de aquecimento a lenha e se for substituído por pellets. E o setor de avicultura

onde temos mais de 10.500 aviários de médio porte no Brasil (uma média mensal de

consumo de 7,3 toneladas de pellets por aviários) e que podem utilizar nos próximos

anos mais de 76.650 toneladas por mês ou 919.800 toneladas ano podendo gerar

(média de preço de tonelada Brasil R$ 580,00) mais de 533.484 milhões de reais de

dividendos para as empresas produtoras.



Se considerarmos os pequenos produtores segundo dados da Associação

Brasileira de Proteína Animal (ABPA) existem mais de 130 mil pequenos aviários no

Brasil. Estamos falando de mais de 3.000.000 ton./ano de pellets movimentando

mais de 1,5 bilhões de reais para as empresas produtoras de pellets.

A maior empresa do setor de avicultura no Brasil está mudando a matriz energética

de consumo de lenha (altamente emissora GEE e com teor de umidade e baixo

poder calorífico) e o gás natural (aumento constante de preços e combustível não

renovável) por pellets.



A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia Tecnologia Industrial é a

única empresa do Brasil que desenvolveu estudos e teste industrial de

qualidade internacional de aproveitamento da biomassa de todos os

tipos (madeira do extrativismo florestal de origem nativa legalizada

como nos projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa com

Acapu, Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba,

Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca e Mogno) de

madeira/florestal (da silvicultura como pinus, eucaliptos, paricá,

bracatinga e acácia negra) e outras (como o bambu, cajueiro, fibra da

palmeira, seringueira e caatinga).



A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia Tecnologia Industrial é a

única empresa do Brasil que desenvolveu estudos e teste industrial de

qualidade internacional de aproveitamento da biomassa dos resíduos

agrícolas e agroindustriais (como os resíduos de Açai, Algodão,

Amendoim (casca), Arroz, Bagaço de Cevada, Cacau, Cana de Açúcar,

Capim Elefante e Brachiara, Casca do Café, Castanha do Pará, Coco

Babaçu, Coco Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do

Milho, Pinhão Manso, Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja, Sorgo e Bagaço

da Uva).
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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 de energia, bioenergia, biomassa e

pellets.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de

uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para bioeletricidade, cogeração

de energia, biogás, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e

pellets. Sempre preocupada em buscar novas oportunidades e inovar sua forma de

operação, concentra esforços no fortalecimento de áreas tradicionais de atuação como

a Consultoria no desenvolvimento de projetos sustentáveis nos mais diversos segmentos

produtivos em nível nacional e internacional.

A economia mundial tem sido marcada pela globalização, competitividade, busca

de melhoria nos processos produtivos, e uso adequado e sustentável dos recursos

naturais, com foco em inovação e gestão adequada como estratégia de melhoria

do clima de negócios.
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A Brasil Biomassa 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 com projetos aos investidores em ativos de biomassa,

para o aproveitamento sustentável da biomassa no desenvolvimento do bioparque de

biomassa florestal e industrial para geração de energia na forma de cogeração e

microgeração de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.

Trabalhamos no desenvolvimento de negócios com a exportação de woodchips, pellets e

briquetes e no mapeamento do potencial da biomassa florestal e industrial e em projetos

das florestas para fins energético. Importante os estudos que desenvolvemos com a

bioeletricidade e a descarbonização com a biomassa e de projetos de biogás.

Nossa engenharia de projetos atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas,

com especialidade em energia limpa, agro biomassa, bioeconomia, aproveitamento dos

resíduos municipais e industriais e os edifícios verdes.

Somos a única empresa nacional que atua com os projetos de briquete e pellets com

todos os tipos de madeira e de agro briquete e agro pellets com a biomassa agroindustrial

e agrícola. Desenvolvemos a maior planta industrial de bio pellets com o uso do bagaço e

da palha da cana-de-açúcar e dos estudos da cana energia para geração de energia.

Atuamos com diversos segmentos do 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.

Na área de energia renovável, o Brasil tem recursos suficientes para se tornar uma

potência em termos de energia limpa, principalmente a biomassa. Nesse contexto, a

Brasil Biomassa capacitou sua equipe de colaboradores para atender a demanda de seus

clientes nos diversos projetos alternativos de geração de energia.
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A Brasil Biomassa tem considerado a inovação e a sustentabilidade dos projetos que

apoia nos mais diversos segmentos, como parte importante de suas ações, propondo

soluções inteligentes e consistentes para os negócios e projetos que atua.

A Brasil Biomassa 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, executiva e a montagem industrial e a

tecnologia industrial de equipamentos de produção e de aproveitamento de biomassa

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha,

África do Sul e Coréia do Sul e da China.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados

para o setor como pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro

BMG, Grupo Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul Engenharia,

Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy

EBX do Grupo Eike Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys

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

Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem Florestal, Grow Gestão Florestal,

Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza Industrial, VPB

Biomassa, CVC Celulose, Manchester Florestal – Grupo Slavieiro, Granosul Brasil, Mais

Energia, Lee Energy Solution Estados Unidos, Building Energy da Itália e Abellon Clean

Energy Índia e Canadá, dentre centenas de empresas.



UAE

14  //   The Future for Renewable Energy in the MENA Region Squire Sanders
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Deescarbonização. O aumento do uso da biomassa é a melhor alternativa para

descarbonizar a economia e para ajudar os países para atingir as suas metas de

energia limpa e renovável. A bioeletricidade é uma solução prontamente disponível e

a biomassa in natura ou peletizada é facilmente armazenável gerando emissões

negativas pelo uso combinado de instalações de energia com captura e

armazenamento de carbono.

Bioenergia refere-se a todos os tipos de energia derivados da conversão de fontes

naturais e biológicas (denominadas biomassa) disponíveis em uma base renovável.

Em nosso ambiente imediato existe uma fonte abundante de materiais orgânicos

(também conhecidos como matérias-primas), como plantas, árvores, algas ou

resíduos orgânicos, que podem ser combustíveis valiosos assim que uma tecnologia

possibilitar a extração eficiente de toda a sua energia potencial.
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