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Seja bem-vindo à Brasil Biomassa Pellets Brasil.

A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de desenvolvimento de

indústrias e pessoas. A Brasil Biomassa é hoje uma das marcas líderes do setor de consultoria e engenharia

industrial em projetos sustentáveis, 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 marca o ano

em que completa quinze anos de história com o desenvolvimento da inovadora de aproveitamento da biomassa na

produção de pellets. 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.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a Brasil Biomassa é empresa líder na área de

consultoria de empresas e engenharia industrial na implantação de projetos industriais sustentáveis.

Enumeramos as principais vantagens: Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma avaliação e

mapeamento da matéria-prima até o desenvolvimento do produto final; economia em termos de aquisição dos

equipamentos e contando com uma linha de financiamento internacional; Integração de processos envolvendo a

consultoria técnica em plano de negócios. E o desenvolvimento dos estudos de viabilidade econômica e

financiamento e a tecnologia de produção industrial; redução no tempo de entrega dos equipamentos industriais e

os melhores resultados em termos de qualidade do produto e a garantia de venda da produção industrial.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais sustentáveis desde o

desenvolvimento do plano estratégico de negócios, estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento,

engenharia industrial e linha de equipamentos de biomassa, briquete e pellets e para a implantação das unidades e

a segurança com o 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 Européia.

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.

Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da Brasil Biomassa–

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.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável 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 merca da União

Européia em negócios na área de biomassa, bioenergia e pellets.
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A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de uma unidade industrial de

aproveitamento da biomassa para co-geração de energia, torrefação da biomassa energética e a produção de

briquete e pellets, atuando desde os estudos de viabilidade econômica e planejamento estratégico do plano

estrutural de negócios, engenharia básica industrial e licenciamento ambiental, mapeamento das fontes de

fornecimento de matéria-prima e o estudo logístico até o gerenciamento completo de sua implementação com o

uso dos equipamentos industriais produzidos no Brasil e na Itália (com linha especial de financiamento nacional e

internacional) e testes pré-operacionais no Brasil e exterior para a certificação do produto e o desenvolvimento do

plano de marketing para a venda de produção industrial ao mercado nacional e internacional.

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. Atuamos também como uma indústria nacional de Biomassa para a

geração de energia e que valoriza o meio ambiente sustentável.

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.

VALORES. Nossas ações são orientadas por princípios de justiça, valorização e bem estar coletivo.

OBJETIVOS. A Brasil Biomassa 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 da Europa, Coréia do Sul e

Japão e os Estados Unidos.

Aliado ao alto consumo e desperdício de energia, temos uma tecnologia que inviabiliza o pleno desenvolvimento

econômico das empresas. Implementar processos produtivos sustentáveis dota sua empresa e negócio de um

diferencial competitivo no mercado.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável 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 EUROPA. Acordo de Cooperação Brasil Europa para

o desenvolvimento de projetos e investimentos na área de

produção industrial de biomassa energética, projetos

industriais de pellets e briquetes e da tecnologia

internacional de torrefação de biomassa energética.

"As you have suggested, this Conference could offer the

opportunity to meet also Mr Celso Oliveira, President of

Brazilian Association Industry Biomass and Institute Brazil

Pellets and discuss possibility of Cooperation International

Brazil Europe. Giuliano Grassi European Biomass Industry

Association.”
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DIRETORIA EXECUTIVA. 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 2011 e América Pulp & Paper Outlook Conference. Responsável

pelo Acordo de Cooperação Internacional Brasil França em Biomassa, Bioenergia e Pellets com a intervenção do

Syndicat Producteurs de granulés de Bois France. E de acordo comercial de exportação de WoodChips Paper e

Biomassa para a China, Taiwan, Malásia e Coréia do Sul com a Beijing Nandu Trade Co Ltd. 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, The Netherlands Bio-energy 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.

BRASIL FRANÇA. A Brasil Biomassa assinou um Acordo de

Cooperação Internacional Brasil França Syndicat national des

Producteurs de granulés de Bois France a principal entidade

representativa das empresas que produzem pellets e

briquetes e de negócios e investimentos.

Electricité de France (EDF), o grupo EDF é um provedor de

energia integrado, presente nos seguintes segmentos :

produção, transporte, distribuição, negócio e venda de

energias. Primeiro produtor de eletricidade na Europa, o

grupo é líder no mercado de eletricidade na França e Reino

Unido, também com forte presença na Polônia e Itália.

Na foto acima o Secretário Geral Giuliano Grassi

da European Biomass Industry Association e o

Presidente da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia Renovável

Celso Oliveira.

Na foto o Diretor do Syndicat national des

Producteurs de granulés de Bois France e o

Presidente da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia Renovável

Celso Oliveira.
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Nosso trabalho consultivo engloba os seguintes tópicos: 1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios.

2. Desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e financeira. 3. Desenvolvimento do estudo do

licenciamento ambiental. 4. Mapeamento florestal e industrial e de fornecimento de matéria-prima. 5. Estudo

técnico de avaliação da logística de transporte e exportação. 6. Desenvolvimento do projeto de financiamento

nacional e internacional. 7. Estudos de incentivos e benefícios fiscais e doação de área industrial. 8. Engenharia

básica industrial e equipamentos industriais. 9. Engenharia executiva e apoio na implantação da unidade

industrial. 10. Certificação internacional e o plano de marketing nacional e internacional.

Desenvolvimento técnico do plano estrutural de negócios comportando avaliação da produção e de mercado dos

tipo de matéria-prima para o processo industrial para a implantação da unidade industrial de produção de pellets

Desenvolvimento técnico do plano estrutural de negócios comportando avaliação da produção e de mercado dos

tipo de matéria-prima para o processo industrial para a implantação da unidade industrial de produção de pellets.

Com explicações de ordem técnica do processamento de uma unidade industrial de produção de pellets, dos tipos

de tecnologias no mercado internacional e a adequação ao tipo de matéria-prima da empresa, do planejamento

estratégico com avaliação da logística de transporte para a exportação do produto final, do diagnóstico da base

florestal da empresa e de produtores locais com delimitação do quantitativo e do tipo residual de biomassa para o

processo industrial, avaliação técnica dos tipos de matéria-prima da empresa com laudo em laboratório de

biomassa da UFPR, diretrizes básica para o licenciamento ambiental.

Estudo prévio dos benefícios fiscais (municipal e estadual) e doação terreno industrial : Estudo prévio dos benefícios

fiscais no âmbito municipal, estadual e federal. Avaliação da legislação municipal para a obtenção de doação de

terreno industrial. Apoio jurídico elaboração do decreto municipal e a justificativa para a doação industrial

(geração de empregos e novos negócios região).

Explicação técnica detalhada sobre o woodpellets e da sua produção industrial com a exposição da linha de

equipamentos industriais da La Meccânica da Itália para adequação das normas internacionais (ENplus) das

diretrizes do mercado nacional de produção e consumo e uma análise mercadológica do mercado internacional de

produção e consumo (europa e estados unidos) de pellets. Acompanhamento de estudos setorais, revista técnica

sobre Pellets e do Livro WoodPellets Brasil.
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Estudo da viabilidade econômica e financeira e o melhor retorno dos investimentos. A grande experiência do corpo

técnico da Brasil Biomassa, aliada ao apoio de seus parceiros nacionais e internacionais, credencia a empresa ao

desenvolvimento de estudos de viabilidade econômica e financeira e à elaboração de projetos conceituais de

aproveitamento da biomassa. Desenvolvimento de um estudo de viabilidade econômica dividido em estudo teórico e

de planilhas financeiras envolvendo na parte teórica os seguintes pontos: Metodologia do Estudo de Viabilidade

Econômica. Planejamento Financeiro. Diretrizes Gerais aos Custos de Transporte da Matéria-prima. Mão-de-obra da

Unidade de Produção de Pellets. Custos Econômicos. Custos Administrativos. Economia em Escala Industrial. Custo

Operacional de Produção. Dados da European Pellet Centre. Custos de Produção e de Energia. Custo Ambiental de

Peletização. Fator de Viabilidade da Unidade Industrial Venda FOB Brasil.

Fator de Viabilidade da Unidade Industrial Venda CIF Europa. Fator de Viabilidade da Unidade Industrial de Pellets.

Retorno Líquido do Investimento. Ponto de Equilíbrio Operacional. Investimento Inicial e Custos. Receitas e Projeções.

Métodos de Avaliação de Projetos de Investimento de Capital. Taxa Mínima de Atratividade. Método do Fluxo de Caixa

Descontado. Fluxo de Caixa da Empresa. Método da Taxa de Desconto. Método Payback. Payback Simples. Payback

Descontado. Método do Valor Presente Líquido. Taxa Interna de Retorno. Método do índice de Lucratividade. Método

do Valor Futuro Líquido. Análise de Sensibilidade. EBITDA. E uma série de planilhas envolvendo os fatores dos custos

de matéria-prima, análise econômica da unidade, custos de produção, custos de mão-de-obra da linha de produção,

custos energéticos e de manutenção, custos associados à distribuição, gerenciais e de produção, custos do transporte

da matéria-prima e do produto final. Análise do projeto conceptual em planilha financeira dos custos e investimentos.
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Desenvolvimento da tecnologia industrial de produção de pellets com uma avaliação e análise swot dos equipamentos industriais e um descritivo dos equipamentos da La

Meccânica. Uma avaliação detalhada dos principais tipos de equipamentos industriais com informações de ordem técnica dos equipamentos da La Meccânica acompanhado de

um layout da planta industrial. Apresentação de dados da tecnologia industrial da La Meccânica com um orçamentos da linha de fabricação dos equipamentos com um custo

mais reduzido de aquisição.Identificação dos equipamentos da La Meccânica e de equipamentos adicionais produzidos no Brasil por equipamento, processo com suas

especificações técnicas e folha de dados de subsistema de produção industrial. Avaliação da melhor alternativa de utilização dos equipamentos industriais com avaliação

(sistema de produção e qualificação da matéria-prima, sistema de alimentação da matéria-prima da tremonha ao sistema industrial de secagem e de moagem e refinação, do

transporte e de abastecimento do produto para o processo industrial de peletização e refriamento e do melhor tipo de sistema de embalagem industrial com ainda o

sugestionamento em adequações dos equipamentos com as regras de segurança e de riscos de incêndios e da melhor estratégia de exportação dos pellets.

Apoio técnico da Brasil Biomassa para o desenvolvimento do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos e de

licenciamento ambiental e para a obtenção de certidão ambiental e RIMA para a implantação da unidade

industrial. É o procedimento administrativo realizado pelo órgão ambiental competente, que pode ser federal,

estadual ou municipal, para licenciar a instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e

empreendimentos que utilizam recursos naturais, ou que sejam potencialmente poluidores ou que possam causar

degradação ambiental. Licenciamento Ambiental. Órgão Implementador da PNMA e de suas Competências.

Instrumentos de Proteção Ambiental na PNMA. Avaliação de Impacto Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental.

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Termo de Referência Processo de Licenciamento Ambiental. Licença

Ambiental Prévia. Licença Ambiental de Instalação. Licença Ambiental de Operação Etapas do Licenciamento

Ambiental. Licenciamento Ambiental da Unidade de Pellets. Indicadores de Porte. Descrição do Empreendimento.

Legislação Ambiental Projeção das Demandas de Infraestrutura. Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto.

Resíduos Sólidos. Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil. Aspectos Legais e

Definições. Gerenciamento de resíduos sólidos.

Atuação profissional da Brasil Biomassa no mapeamento florestal para a garantia de fornecimento de matéria-

prima para a unidade industrial: Biomassa Florestal e Resíduos Florestais Biomassa da parte aérea . Custos de

Reflorestamento Estimação da Área Basal, Volume e Biomassa por hectare. Quantidade de Energia por Hectare e

Área Necessária em Função da Potência Instalada. Metodologia de mapeamento com aquisição de imagens do

satélite Landsat. Mapeamento Florestal Mesorregiões.
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Estudo Logístico. A atuação profissional da Brasil Biomassa envolvendo os aspectos da localização da unidade

industrial e a logística de transporte rodoviário e marítimo. Fazemos uma Avaliação no sistema de transporte

ferroviário que pode ser utilizado para a exportação de pellets a granel em grandes toneladas e em distâncias

relativamente longas. Atuamos também em avaliação na logística marítima com os melhores custos para uma

viabilidade no processo de exportação.

Financiamento nacional e internacional dos equipamentos de produção de pellets. Desenvolvimento do project

finance para a obtenção do financiamento internacionais dos equipamentos industriais com a linha de crédito da

Agência de Fomento da Itália. com um resumo de viabilidade econômica e o credenciamento para fornecimento

futuro junto a BRF e JBS no Brasil e para dois grandes players comerciais na Itália e no Reino Unido.

A Brasil Biomassa atuar no desenvolvimento do projec tfinance para a obtenção do financiamento dos

equipamentos industriais..

Financiamento de Longo Prazo. Empréstimos Bancários. Colocações Privada. EquityKickers. Linha Financiamento

BNDES BRDE Equipamentos Pellets. Financiamento BRDE Industrial. Engenharia Financeira do Project Finance.

Projeto de Financiamento dentro das regras do BNDES e BRDE contendo a apresentação da empresa, histórico dos

empresários, desenvolvimento empresarial e industrial, produto final, estrutura financeira e de marketing. Recursos

Humanos e Organização Estrutural da unidade industrial. Mercado consumidor, fornecedor e concorrente.

.
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Desenvolvimento da atividade de fornecimento de matéria-prima e o estudo prévio dos benefícios fiscais e doação terreno industrial e orçamentos industriais: Estudo prévio dos

benefícios fiscais no âmbito municipal, estadual e federal. Avaliação da legislação municipal para a obtenção de doação de terreno industrial. Apoio jurídico elaboração do

decreto municipal e a justificativa para a doação industrial (geração de empregos e novos negócios região). Apoio técnico e indicação de empresa para o registro da unidade

industrial (contabilidade, comercial e propriedade industrial), empresa de engenharia para o licenciamento ambiental e rima e o estudo de impacto ambiental. Atuação

profissional da Brasil Biomassa envolvendo os estudos técnicos dos benefícios fiscais. Estudo prévio dos benefícios fiscais no âmbito municipal, estadual e federal. Avaliação da

legislação municipal para a obtenção de doação de terreno industrial. Diretrizes básicas dos Incentivos Fiscais Confaz. Incentivos Fiscais à Exportação. Imunidade quanto ao

pagamento de IPI . Crédito Presumido do Imposto. Imunidade quanto ao pagamento do ICMS. Manutenção de créditos fiscais do IPI e do ICMS. Imposto de Renda.

Projeto Básico de Engenharia Industrial. Desenvolvimento em conjunto com a indústria de equipamentos de projeto

básico de engenharia industrial para a implantação da unidade industrial de produção de pellets. Avaliação do

projeto de arquitetura e do fluxo de produção. O desenvolvimento de uma planta básica com o layout da unidade

industrial. Apoio técnico na área de licenciamento ambiental com dados para a elaboração do relatório de impacto

ambiental e de licenciamento, do diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos e das medidas de controle de

impactos ambientais.

Engenharia executiva. A Brasil Biomassa pode atuar no dimensionamento dos principais equipamentos elaborado

através de balanços de processo (térmico e de massas); dimensionamento e memorial descritivo básico dos

principais equipamentos para uma produção viável do ponto de vista econômico. Através de equipes

multidisciplinares de engenharia, nesta fase, conceituam-se os sistemas elétricos inclusive as automações;

tubulações e acessórios; e outros sistemas que serão adotados no projeto, do nível de automação para a operação

da planta, através de memoriais descritivos e especificações técnicas. Através do dimensionamento básico dos

principais equipamentos e conceituações, elabora-se um pré-custo de implantação industrial por setor cotando-se

as principais unidades produtivas, e, tomando-se por base, parâmetros de consumo de insumos e custos da

construção civil (fundações, bases de concreto, obras de apoio, sistema viário, obras de controle de acesso e

outras); pré-custo das montagens eletromecânicas; instalações elétricas e automações, gerenciamento técnico,

projetos básicos, detalhamentos, especificações técnicas, sistemas operacionais e utilidades da planta industrial,

parametrizando-se um valor que norteará as decisões para aquisição dos principais equipamentos e obras de

valores com maior significado no empreendimento.
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Certificação Nacional e Internacional dos Pellets Produzidos pela Empresa. Desenvolvimento um protótipo industrial

do produto final para a obtenção de um laudo técnico do laboratório de biomassa da Universidade Federal do Paraná

e do IPT –USP em São Paulo (composição química, umidade, poder calorífico superior e inferior e comentários de

ordem técnica). Estudo técnico para a certificação industrial (fase um do protótipo e fase final – produto) no Brasil,

Estados Unidos e Europa. Procedimentos e qualificação do produto, parâmetros da normatização (classe de

qualidade, fator de avaliação do tipo de matéria-prima e do processo produtivo. Certificação do Produto na Itália.

Estudo técnico para a certificação industrial (fase um do protótipo e fase final – produto) no Brasil e Europa. Análise da

normatização industrial de pellets regras ENPlus.

Desenvolvimento do Plano de Marketing e Venda Internacional. Contrato internacional para aquisição de toda a

produção industrial (durante o período de obtenção do financiamento) e o desenvolvimento de uma estratégica técnica

de marketing internacional (qualificação do produto, da competitividade, do preço). Canais de distribuição do

produto. Clientes potenciais para a aquisição do produto (performance de venda ao mercado industrial e a estratégia

de venda ao distribuidor final). Identificação dos grandes players comerciais no Reino Unido-RWE Tilbury Power

Stations, da Drax Power Energy, EON Ironbrifge Power, Eggborough Power Stations, Rugeley Power Stations, Bélgica

Essent Energy e Electrabel Power, Dinamarca Vattenfall e Dong Energy.

Análise jurídica dos documentos aduaneiros internacionais (carta de intenções de compra, BCL e Carta de Crédito).

Elaboração em inglês da Full Corporate Offer do pellets e uma análise jurídica do contrato internacional de exportação.

Garantia de segurança da venda de toda a produção industrial antecipada para o mercado internacional mediante

desenvolvimento de plano de venda e estratégia marketing internacional.

.
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BIOPARQUE BIOMASSA BRASIL MAPEAMENTO BIOMASSA BRASIL FLORESTA  FINS  ENERGÉTICO

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 produção de briquetes e pellets.

Bioparque Biomassa Florestal e Industrial tem por objetivo de ser

uma fonte geradora de matéria-prima para o processamento de

geração de energia (co-geração de energia, processo térmico) e

para ser um pólo de desenvolvimento de negócios industriais

sustentáveis como o bio combustível sólido, a biomassa florestal

para geração de energia, woodchips e briquete e pellets.

Processamento da biomassa na unidade florestal. Esta operação é

realizada junto a unidade florestal utilizando o picador industrial. A

biomassa é transportada para os bioparques ou centro de

processamento na forma de cavaco de madeira ou woodchips, o

que traz grandes vantagens em relação ao transporte da biomassa

em bruto. Sendo a baixa densidade uma das principais

características da biomassa, o seu transporte só será viável se

distância entre o local de recolhimento e a central de

processamento for relativamente pequena.

Soluções área florestal e industrial com estudo de mapeamento florestal e

industrial e de geoprocessamento. Desenvolvemos uma série de atividades

de mapeamento de biomassa florestal e industrial para o desenvolvimento

de 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 e em função do teor de umidade, teor de cinza,

poder calorífico superior e líquido) deste combustível.

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.

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.

Soluções da Brasil Biomassa 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 partir dos métodos de melhoramento desenvolvido pela Brasil

Biomassa , passando para o desenvolvimento da hibridação e

clonagem, a produtividade saltou de 15 para mais de 50 metros

cúbicos por hectare/ano, chegando a mais de 70m3 em alguns

locais do país.
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PRODUÇÃO  E EXPORTAÇÃO  DE BIOMASSA  E  WOOD CHIPS TORREFAÇÃO DA BIOMASSA

Soluções para a área florestal para exportação com o desenvolvimento do departamento de oportunidades de negócios internacionais. A Brasil

Biomassa é uma empresa que produziu e exportou woodchips (cavaco limpo de pinus e eucalyptus para a produção de celulose) e efetuou operações de

exportação no Brasil e no Chile. Com a experiência adquirida na exportação (pelo sistema de container em Santa Catarina e pelo sistema de navio

graneleiro no Chile) está trabalhando para o desenvolvimento de novas operações de negócios florestais e industriais visando o mercado internacional da

China, Japão e na Coréia do Sul.

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. Trabalhamos com um produto de qualidade premium dentro das normas internacionais. 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 implentar novas

estratégias de negócios.

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%.
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BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR CANA  ENERGIA  E PELLETS MICROGERAÇÃO  ENERGIA

Soluções da Brasil Biomassa na área de projetos de aproveitamento

da biomassa do setor sucroenergético 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. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é

obtido por trefilação de bagaço (fase de pó). A compactação do

material é garantida pela consistência do insumo e permite a

produção. 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 na transformação de pellets em Lins no Estado de

São Paulo com a produção de 175.000 mt/ano.

Soluções da Brasil Biomassa na área de projetos de aproveitamento da

biomassa da cana energia para a produção de pellets. 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 (primeira de moagem e secagem

industrial e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de

pellets). A unidade pode comportar dois sistema de geração de energia

térmica (três fornalhas e três secadores industriais) e um sistema de co-

geração de energia, três linhas especiais para o processamento, moagem e

trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha) para alcançar

uma granulometria para o processo de peletização (seis peletizadoras

industriais) ao sistema de resfriamento industrial (seis resfriadores contra-

fluxo) sendo transportados para o silo de armazenamento de matéria-prima.

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. De forma geral, a presença de pequenos

geradores próximos às cargas pode proporcionar diversos

benefícios para o sistema elétrico, dentre os quais se destacam a

postergação de investimentos em expansão nos sistemas de

distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental; a melhoria

do nível de tensão da rede no período de carga pesada e a

diversificação da matriz energética. Trabalhamos com o

desenvolvimento do sistema de compensação de Energia Elétrica,

onde a empresa pode gerar sua própria 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.
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PROJETO DE PRODUÇÃO  E EXPORTAÇÃO  DE WOOD  BIO BRIQUETE ATIVOS  FLORESTAIS 

Soluções Energéticas da Brasil Biomassa 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. O Briquete é

uma lenha ecológica que é resultado do processo de secagem e prensagem

dos mais diversos tipos de madeira e de resíduos florestais e industriais. É

fabricado através do processo de compactação mecânica e não tem

nenhum componente químico ou aglutinante no processo. Os briquetes são

blocos cilíndricos ou poligonais de biomassa compactada com volumes

geralmente variáveis entre 0,8 cm3 e 30 cm3 cada, e que podem substituir

a lenha em instalações que utilizam esta como fonte energética (uso

industrial). O processo pode ser dividido em quatro etapas: alimentação ou

preparação; mistura; compressão e tratamento térmico.

Desenvolvimento de negócios comerciais com fundo de ativo

florestal e investidores nacionais e internacionais na área

florestal A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de

investimentos de ativos florestais. Desenvolvemos uma

estratégia para disponibilizar informações com rentabilidade

para os detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão

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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No ano de 2009 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. Recentemente desenvolvemos uma série de avaliação

técnica e industrial de produção de briquetes com resíduos de

movelaria e compensado (aproveitamento de passivo ambiental)

devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos, especialmente de

madeira e seus derivados (painéis de aglomerados, MDF e

compensados), representando mais de 90 % do total de resíduos

gerados.

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


Solução Energética da Brasil Biomassa na área de

projetos de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial e sucroenergética para a

produção de pellets. 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 especial

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.

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

residencial e industrial que o mundo vai enfrentar nos

próximos anos.

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. O pellet é uma fonte de energia

renovável, limpa e eficiente, resultando em um combustível sólido a partir

de biomassa florestal e de resíduos gerados no processo de processamento

da madeira, permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando

menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil..

Brasil Biomassa é a única empresa brasileira detentora de uma linha de

equipamentos modulares de produção de pellets e briquetes com a

qualidade internacional do produto. Avalie o vídeo da tecnologia modular

em https://www.youtube.com/watch?v=IWdnNh_BRUw&t=35s

Brasil Biomassa e Energia Renovável é a única empresa nacional que

desenvolveu projetos para a exportação de pellets (qualidade residencial

ENPlus A1) no Brasil (Santa Catarina) para a Itália. Avalie o vídeo industrial

de produção e exportação de pellets em

https://www.youtube.com/watch?v=guGWHP0By0k

Brasil Biomassa desenvolvendo a primeira unidade industrial de pellets em

escala industrial no Estado de Santa Catarina e de duas unidades

industriais de produção de pellets de eucaliptos em São Paulo com

financiamento pelo Desenvolve SP e com uso de equipamentos industriais

produzidos no Brasil. Avalie o vídeo industrial de produção de pellets em

https://www.youtube.com/watch?v=DRiHHHNllOY
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DESENVOLVIMENTO DO PLANO 

ESTRATÉGICO E ESTRUTURAL DE 

NEGÓCIOS

Nova Itália Florestal (desenvolvimento 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 Porto Velho Rondônia).

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).

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).

Costamaq Industrial (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 Porto Alegre RS).

BForest 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 (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 Otacílio Costa SC).

GF Indústria de Pellets (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em Ananindeua Pará) .

Eurocorp Pellets Brasil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).

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 (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e contrato de compra de pellets em Porto Velho

Rondônia).
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DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE 

IMPACTO E LICENCIAMENTO 
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DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

TÉCNICO DE VIABILIDADE 

ECONÔMICA E FINANCEIRA

Cosan Biomassa Grupo Raizen em pleno

funcionamento 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.

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.
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  GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 

ESTUDO DO MAPEAMENTO 

FLORESTAL E INDUSTRIAL PARA 

GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 

MATÉRIA-PRIMA

International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX 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).

Revize Industrial (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em São José Rio Preto SP).

JW International Solutions (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira Palmeira PR).

Linea Pellets em pleno funcionamento (marketing internacional para venda da produção industrial em Sengès Paraná)

Manchester Florestal– Grupo Slavieiro (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em Buruti Maranhão).

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing internacional para a unidade de processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).

Neumann Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing internacional para a unidade de processamento de pellets de madeira em São Bento do Sul SC).

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento para a unidade de processamento de pellets de madeira em Comodoro MT).

CVC Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

Koala Pellets. 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).
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 

FINANCIAMENTO NACIONAL E 

INTERNACIONAL DOS 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
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ESTRATÉGICO COM O ESTUDO DE 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE  E DE 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO 

ESTRATÉGICO COM O ESTUDO DE 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE  E DE 

EXPORTAÇÃO

Caraíba Bioenergy. Desenvolvimento pela

Brasil Biomassa para a empresa Caraiba

Bioenergy (implantação da unidade

compacta e modular de pellets de

madeira 12.000 mt/ano. Na cidade de

Seara em Santa Catarina) 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.

Louduca – Pelican Pellets em pleno funcionamento (plano de

negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento

de pellets de madeira em Guaratinguetá SP).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável para a

empresa Pelican Pellets (implantação da unidade de pellets de

madeira 36.000 mt/ano. Em pleno funcionamento na cidade de

Pindamonhangaba São Paulo) onde desenvolvemos o planejamento

estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia

industrial para o desenvolvimento da unidade.
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ESTUDO DE CONCESSÃO ESTADUAL ESTUDO DE CONCESSÃO ESTADUAL 

E MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS 

FISCAIS E TRBUTÁRIOS E DE 

DOAÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL

VPB Biomassa (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Ourinhos São Paulo).

Cetesa Industrial em pleno funcionamento (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Canela 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

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).

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).

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).

Butia WoodPellets em pleno funcionamento

(plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento nacional da linha de

equipamentos pelo BRDE RS, engenharia

industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em

Butiá RS).
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ENGENHARIA BÁSICA  INDUSTRIAL ENGENHARIA BÁSICA  INDUSTRIAL 

E A TECNOLOGIA DOS 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

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).

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).

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.

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).
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PLANO DE MARKETING NACIONAL E 

CERTIFICAÇÃO NACIONAL E 

INDUSTRIAL DO PRODUTO E O 

PLANO DE MARKETING NACIONAL E 

INTERNACIONAL
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ENGENHARIA EXECUTIVA E O APOIO ENGENHARIA EXECUTIVA E O APOIO 

TÉCNICO PARA A MONTAGEM DA 

UNIDADE INDUSTRIAL DE PELLETS

Desenvolvimento para o grupo internacional 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.

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 cana para o projeto de co-geração de energia para a Building

Energy Itália na Africa do Sul.

Adami Madeiras em pleno funcionamento. A Brasil Biomassa implantou a maior

unidade nacional de industrial de produção de pellets de madeira de pinus de

capacidade anual de 54.000 ton. em Caçador Santa Catarina para Adami Madeira

empresa do setor florestal e industrial do setor de papel para embalagens, embalagens

de papelão ondulado e pasta química mecânica (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e

engenharia industrial e reuniões com produtores internacionais em Caçador SC ).

Encontra-se em pleno funcionamento com a exportação de pellets para cinco países da

União Européia.. Credenciamento e venda da produção industrial junto a BRF Brasil

para o uso de pellets para o aquecimento dos aviários.
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A PELLETSBRASIL foi criada com a missão de desenvolver uma

solução completa para a gestão e o desenvolvimento com

segurança e qualidade internacional da moderna tecnologia de

aproveitamento florestal e industrial para a produção de

pellets dentro das especificações da norma ENPlus A1 da

União Européia. Na área internacional temos uma sede

industrial na Itália para a fabricação dos equipamentos de

peletização e resfriamento industrial.

A PELLETSBRASIL está preparada para fabricação de

equipamentos em aço carbono e aço inox, incluindo ligas

especiais. Atua com as tecnologias mais avançadas em

softwares de apoio, e desenvolve 100% dos projetos em

plataforma 3D. Possui know how e equipe qualificada para

dimensionar, projetar e implantar fábricas completas em

sistema "turnkey" para produção de pellets de qualquer tipo

de madeira ou de resíduos agroindustriais. Projetos

cuidadosos, simples e flexíveis, focados em alta produtividade

e na garantia do desempenho de cada processo produtivo.

Os equipamentos da PELLETSBRASIL de produção de pellets

atendem a requisitos rigorosos de eficiência e eficácia que

otimizem e garantam a qualidade do produto final e de alto

desempenho em cada processo; da dosagem à expedição,

controlados por tecnologias de automação industrial

.

Os projetos da PELLETSBRASIL visam fortalecer a competitividade

dos produtores (empreendedor e investidor), com foco em

complexos produtivos para o processamento de pellets com

potencial em exportar com segurança da aceitabilidade do

produto (maior valor agregado) dentro de um planejamento

técnico desenvolvido pela gestora administrativa do projeto.

Nosso departamento de usinagem conta com modernas máquinas

operatrizes e com funcionários altamente qualificados, a

usinagem leve, média e pesada produz os componentes

mecânicos e máquinas completas com qualidade e inovação.

Nosso departamento de caldeiraria conta com a mais alta

tecnologia, somada à experiência de profissionais

especializados, produz equipamentos em aço inoxidável e aço

carbono, numa combinação perfeita de agilidade e baixo custo.

A PELLETSBRASIL tem uma equipe de assistência técnica tem

como objetivo proporcionar aos clientes o atendimento durante ou

após o período de garantia contratual, bem como o atendimento

de solicitações dos clientes. Fornecemos peças de reposição,

serviços de recuperação, reforma de componentes ou peças,

comissionamento, startup e operação assistida de novos

equipamentos e sistemas, incluindo o treinamento para operação

dos nossos equipamentos

.

A PELLETSBRASIL Indústria de Equipamentos para o Processamento de Pellets fundada e

administrada pela Brasil Biomassa e Energia Renovável (gestora administrativa, engenharia

industrial e consultora do projeto industrial e marketing nacional e internacional) em conjunto

com a empresa setor de engenharia de processo e de integralização dos equipamentos

industriais e de parceiras credenciadas com uma linha de equipamentos de picadores

industriais, transporte pneumático, silos e recepção e preparação da matéria-prima, do

sistema de secagem industrial como as esteiras, fornalha e secador industrial, do sistema de

moagem industrial na linha completa de moinhos martelos, filtro de mangas, condicionador,

elevador de canecas e silos pulmão e de abastecimento de matéria-prima, do sistema de

peletização industrial composto pela peletizadora e acessórios e o sistema de resfriamento até

o sistema de embalagem e armazenamento. Representamos a maior indústria de

equipamentos de produção da Itália e a terceira do mundo: La Meccânica.

.
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Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos

rigorosos de eficiência e eficácia que otimizem e garantam a

qualidade do produto final e de alto desempenho em cada

processo; da dosagem à expedição, controlados por tecnologias

de automação industrial.

Os projetos visam fortalecer a competitividade dos produtores

(empreendedor e investidor), com foco em complexos produtivos

para o processamento de pellets com potencial em exportar com

segurança da aceitabilidade do produto (maior valor agregado)

dentro de um planejamento técnico desenvolvido pela gestora

administrativa do projeto. Nosso departamento de caldeiraria

conta com a mais alta tecnologia, somada à experiência de

profissionais especializados, produz equipamentos em aço

inoxidável e aço carbono, numa combinação perfeita de

agilidade e baixo custo.

Temos uma equipe de assistência técnica tem como objetivo

proporcionar aos clientes o atendimento durante ou após o

período de garantia contratual, bem como o atendimento de

solicitações dos clientes. Fornecemos peças de reposição,

serviços de recuperação, reforma de componentes ou peças,

comissionamento, startup e operação assistida de novos

equipamentos e sistemas, incluindo o treinamento para operação

dos nossos equipamentos.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

SISTEMA PREPARAÇÃO MADEIRA 

DESCASCADOR  DE  TRONCO
SISTEMA DE PICAGEM DE MADEIRA 

PICADOR INDUSTRIAL PARA TORAS DE 

MADEIRA OU PARA RESÍDUOS 

FLORESTAIS E INDUSTRIAIS

SISTEMA DE MOAGEM  

MOINHO  MARTELOS PARA 

MATERIAL ÚMIDO 

DE CAVACO DE  MADEIRA OU DE 

SERRAGEM
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SISTEMA DE SECAGEM DA MADEIRA 

SECADOR INDUSTRIAL DO TIPO TAMBOR

SECAGEM DO CAVACO DA MADEIRA  OU SERRAGEM PELO SISTEMA DE

CINTO DE BAIXA TEMPERATURA

SISTEM A DE COMBUSTÃO DE 

GASES QUANTES   

FORNALHA              INDUSTRIAL 
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SISTEMA DE SEPARAÇÃO DA 

MATÉRIA-PRIMA SECA CAVACO OU 

SERRAGEM DE MADEIRA

SISTEMA DE PENEIRAMENTO E 

PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA
SISTEMA DE MOAGEM  

MOINHO  MARTELOS PARA MATERIAL 

SECO DE CAVACO DE  MADEIRA OU 

SERRAGEM
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SISTEMA DE PELETIZAÇÃO DA MADEIRA

LINHA DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE PELETIZAÇÃO 

DA MATÉRIA-PRIMA MOIDA E SECA

SISTEM A DE REFRIGERAÇÃO DOS 

PELLETS DE MADEIRA

RESFRIADOR 
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SILO DE ARMAZENAMENTO DE 

PELLETS PARA SAÍDA A GRANEL DO 

PRODUTO FINAL OU EM BIG BAGS 

OU PARA  EMBALAGEM INDUSTRIAL

SISTEMA DE EMBALAGEM INDUSTRIAL

PELLETS EM 15 KGS OU EM BIGE BAGS
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL  CONTROLE  DE 

ENERGIA  E PAINEL  DE CONTROLE  

DA PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS
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Com avaliação contábil da empresa e

aprovação as condições de pagamento

com esta estrutura seriam:

Para até 3 anos de prazo : valor mínimo do

contrato de US$ 100.000,00 excluso juros

Para até 4 anos de prazo : valor mínimo do

contrato de US$ 200.000,00 excluso juros

Para até 5 anos de prazo: valor mínimo do

contrato de US$ 400.000,00 excluso juros

Vantagem desta estrutura para o

empresário brasileiro: Os pagamentos com

prazos maiores (cinco anos com

pagamento semestral) e sem a

necessidade de utilizar linhas bancárias.

A estrutura é de um financiamento direto

do fornecedor (produtor dos

equipamentos), portanto o importador

(empresário brasileiro) não terá que

contabilizar esta dívida como “dívida

financeira” e sim como “pagamento

diferido ao fornecedor”.

Para obtenção da linha de financiamento internacional a empresa de apresentar os

seguintes documentos:

Contrato social da empresa (documento societário e alterações da empresa que vai

pleitear o financiamento internacional – pode ser uma empresa de atividade social

distinta ou de um grupo empresarial sólido para uma avaliação contábil da empresa

com boa movimentação contábil e sem patrimônio líquido negativo).

Balanços contábeis e financeiros fechados do importador e auditados dos dois últimos

anos (documento contábil da empresa emitido pelo contador para apenas uma

avaliação comitê de deferimento de crédito da agência de fomento da Itália).

Contato do exportador (empresa, endereço na Itália, pessoa para contato sendo o

documento pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional).

Contato do importador (empresa, endereço, pessoa para contato sendo o documento

pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional). Balancete parcial do

ano corrente do importador (possível emitido pelo contador da empresa).

Valor FOB da importação (se ainda não estiver definido, ao menos uma estimativa

sendo apresentado pela Brasil Biomassa com o orçamento da Itália e a versão

traduzida no projeto de financiamento internacional)..Prazo requerido para

financiamento internacional.

Apresentação do projeto de financiamento internacional (desenvolvido pela Brasil

Biomassa contendo sumário executivo do plano negócios e de viabilidade econômica,

contrato internacional de importação (Itália) e os documentos de venda.

.

Linha Especial de Financiamento Internacional dos Equipamentos da Unidade Compacta de

Produção de pellets da Itália. A ECA (Export Credit Agency ) do governo italiano com a função

de apoiar operações de exportação da Itália para o resto do mundo detém com a agência de

fomento da Itália uma linha especial de financiamento.

Com a linha de crédito, o exportador (produtor dos equipamentos) com apoio técnico da Brasil

Biomassa oferece aos seus clientes no Brasil uma condição de pagamento diferida e ainda

assim ter a possibilidade de receber à vista, descontando as notas promissórios garantidas em

um banco italiano.

Uma condição especial de financiamento internacional dos equipamentos, sem a necessidade

de garantia real, sem a incidência de juros e sem burocracia de financiamento com uma

avaliação contábil da empresa (pode ser qualquer empresa do empreendedor/investidor com

saúde financeira, boa movimentação contábil e sem patrimônio líquido negativo)..
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2.3 Gestão de Qualidade. Parte da função gerencial da engenharia que implementa o Sistema de

Qualidade a ser adotado na execução dos serviços, de serviços, montagem, engenharia e integralização

dos equipamentos objeto do caderno industrial.

2.4 Controle de Qualidade. Técnicas operacionais e atividades da engenharia para verificar o atendimento

dos requisitos de qualidade pertinentes a qualificação do produto final dentro das normas internacionais.

3. CONTROLE DE QUALIDADE E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DE PELLETS

3.1 Controle de qualidade. Os fornecedores garantem a certificação e a qualidade de seus produtos e

através de seu rigoroso processo de controle de qualidade, desde o recebimento da matéria-prima até a

entrega técnica dos equipamentos em campo.

.

3.2 Qualificação dos profissionais. A empresa mantém em seu quadro de funcionários, técnicos qualificados e treinados para

a elaboração e fabricação dos equipamentos ofertados, obedecendo às normas brasileiras de fabricação.

3.3 Qualificação dos fornecedores. As empresas integrantes são extremamente qualificados para a produção dos

equipamentos industriais para o processamento de pellets de madeira. Os itens comerciais são selecionados e comprados de

fornecedores aprovados dentro da qualidade exigida nas normas brasileiras para fabricação de máquinas e equipamentos.

4. GARANTIAS DE PERFORMANCE. Com o objetivo de garantir o perfeito desempenho dos equipamentos e seus acessórios,

deverão ser considerados: Os testes de performance devem obedecer a normas estabelecidas pelo fabricante. Os

equipamentos devem estar dentro das normas de manutenção e operação.

5. GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL. Dentro das condições especificadas, os fabricantes garantem a qualidade

final do produto dentro das normas internacionais de certificação.

.

GARANTIA DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO INDUSTRIAL E DO PRODUTO FINAL DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS

1. OBJETIVO. Estabelecer as diretrizes gerais para a definição do modelo de Garantia de Qualidade dos Equipamentos Industriais e do Sistema de Qualidade no Processo Industrial para

a qualificação final do produto dentro das normas internacionais, a serem adotados na execução de serviços, montagem, engenharia e integralização dos equipamentos para a

segurança da empresa contratante.

2. TERMINOLOGIA. Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições:

2.1 Garantia de Qualidade. Ações planejadas e sistemáticas a serem realizadas pela empresa de engenharia durante a execução dos serviços, montagem, engenharia e integralização

dos equipamentos, de modo a infundir no Contratante a confiança de que os produtos (pellets de madeira), fornecimentos (equipamentos nacionais e internacionais) ou serviços

atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos no Caderno Industrial.

2.2 Sistema de Qualidade. Estrutura organizacional, responsabilidades, processos, procedimentos e recursos mobilizados pela engenharia integralizadora na gestão da qualidade dos

serviços e dos equipamentos objeto do caderno industrial.
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04. LINHA NACIONAL DE FINANCIAMENTO. Todos os

equipamentos da unidade industrial compacta de

produção de pellets tem um credenciamento

internacional e detêm uma linha especial de

financiamento no Banco do Brasil (equipamentos

internacionais com taxas fixas ao longo de todo o

financiamento, as taxas de juros são compatíveis às

praticadas no mercado internacional , com um

conjunto de linhas de crédito especiais para a

importação de bens de capital, máquinas,

equipamentos para empresas importadoras clientes

do Banco do Brasil com prazo que pode chegar a 10

anos o financiamento de até 100% do valor da

importação.

05. LINHA INTERNACIONAL DE FINANCIAMENTO. E

uma linha internacional (A ECA do governo italiano

com a função de apoiar operações de exportação da

Itália para o resto do mundo. A linha de financiamento

(sem garantia real, sem juros e sem burocracia de

financiamento com aprovação em 45 dias avaliando

os balanços da empresa – capacidade financeira de

pagamento do financiamento internacional) da Itália

(importação dos equipamentos da unidade pellets).

.

06. EQUIPAMENTO MODULAR. Sendo um equipamento modular

temos uma redução nos custos de aquisição dos equipamentos

(menor custo de aquisição de equipamentos no mercado

nacional e internacional) e um baixo investimento em construção

civil. Sistema contínuo de produção industrial (automatizada)

gerando uma maior viabilidade na instalação da unidade e o

retorno financeiro (redução de custos trabalhista, tributário,

previdenciário e administrativo). Facilidade de regulagem dos

parâmetros operacionais dos equipamentos.

07. EFICIÊNCIA. A unidade compacta de produção de pellets

(pode ser retirado do local de produção) com uma operação

automatizada. Eficiência térmica com um baixo custo de

manutenção dos equipamentos e reduzido consumo energético

dos equipamentos de produção de pellets. Os equipamentos da

unidade compacta de produção de pellets não utilizam nenhum

tipo de equipamento (nem adaptação) de linha de ração animal

(em função da falta de qualidade na produção final).

08. TESTE INDUSTRIAL DE QUALIDADE. Desenvolvemos os testes

de performance e de qualidade do produto (teste com amostra da

biomassa que pretende em utilizar) na Itália com a emissão de

um laudo técnico em laboratório credenciado na Itália. Tudo para

uma qualificação final do produto e uma qualidade especial para

a exportação ao mercado internacional.

.

Vamos enumerar as vantagens da utilização da unidade modular de processamento de pellets :

01. RETORNO FINANCEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Utilizando a tecnologia

compacta de produção de pellets temos um excelente resultado financeiro e o retorno dos

investimentos. Em nosso modelo de negócio você tem um investimento médio em equipamentos para

uma unidade de produção de pellets. No nosso modelo de negócio o financiamento internacional dos

equipamentos (linha de financiamento de cinco anos) você vai pagar em dez parcelas semestrais. E

ainda a rentabilidade da unidade compacta no primeiro ano será de 44,55% e após o financiamento

53,50% com um playback simples de 1,5 anos para recuperar todo o investimento um índice de

lucratividade onde em cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de 4 anos resultará em R$ 6,25 o

capital, uma taxa interna de retorno de 44,% extremamente positiva para a implantação da unidade

industrial e no fluxo de caixa projetado a recuperação de todo o investimento será em 1,4 anos.

02. UNIDADE INDUSTRIAL MODULAR DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Planta completa com um sistema

básico de refinação, peletização e resfriamento industrial e o sistema de embalagem manual de pellets

(com transporte e de elevador de canecas) utilizando os resíduos industriais com baixo valor agregado

(seco na forma de serragem ou micro-pó) ou tora fina, lenha e outros tipos de resíduos (utilizando um

equipamento de produção de maravalha), ocupando um pequeno espaço (empreendimento industrial

de baixo impacto ambiental uma área de 450,00 m² para as instalações dos equipamentos).

03. SISTEMA INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A unidade modular é de fácil operação e de

produção industrial (totalmente automatizada o que vem em facilitar o manuseio dos equipamentos do

sistema de produção). Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1,8 á 50 toneladas/hora

de pellets com a qualidade ENPlus A1 para o uso no mercado doméstico residencial. Os equipamentos

são de alta confiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção.
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09. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL. A empresa produtora de pellets sendo cliente da Brasil Biomassa terá a

garantia da venda de toda a produção industrial pelo período mínimo de cinco anos (mediante pré-contrato internacional) com uma

distribuidora final. Produto qualidade internacional (os testes industriais e em laudo de composição físico-química em laboratório

da Itália) dentro dos parâmetros da norma regulamentadora de qualidade de pellets ENPlus A1 (consumo residencial na União

Européia e nos Estados Unidos) com a garantia de venda de toda a produção industrial (exportação para distribuir final). O preço

de venda de pellets de qualidade para exportação para o mercado da União Européia é de euros 164,00 (FOB Porto) ou 200,00

(euros) (CIF Itália). Venda direta aos vinte e oito distribuidores credenciados pela Brasil Biomassa para o mercado da União

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

10. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA AVICULTURA E COOPERATIVA. A empresa produtora de pellets sendo

cliente da Brasil Biomassa terá a garantia da venda de toda a produção industrial para o setor de cooperativas (aquecimento de

grãos) e o setor de avicultura (aquecimento térmico) estão utilizando pellets para geração de energia térmica. A maior empresa de

avicultura no Brasil está utilizando pellets para a geração de energia térmica nos aviários. Trabalhamos com a maior empresa de

avicultura com um produto testado e aprovado (qualidade) para o atendimento da demanda de aquecimento dos aviários.

11.SELO DE SUSTENTABILIDADE. A empresa produtora de pellets com a tecnologia compacta e modular terá um selo de

sustentabilidade pelo uso correto da biomassa residual na produção energética de pellets, bem como a geração de dezenas

empregos diretos e indireto com a implantação da unidade industrial e a revitalização regional no desenvolvimento do setor

florestal e industrial.

12. REDUÇÃO DE CUSTOS NA AQUISIÇÃO DA UNIDADE MODULAR. O objetivo da tecnologia compacta para a produção de pellets

visa à redução dos custos de operação e de manutenção para a transformação de biomassa em pellets, um produto com elevada

densidade energética (redução dos custos de transporte, armazenamento e processamento) e uma redução na umidade e impureza

(aumento da qualidade do produto), uma redução nos impactos ambientais (redução nas emissões GEE) e a melhora na eficiência

energética do produto.
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