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1.1. Introdução ao Estudo sobre Biomassa e Pellets. Os plantios florestais brasileiros,

iniciados no século passado e impulsionados pela Lei de Incentivos Fiscais ao

Reflorestamento, surgiram como uma opção econômica em regiões onde há condições

adversas de relevo, clima ou solo. Atualmente, o setor de florestas plantadas está

fortemente consolidado no país, e promove o desenvolvimento sustentável em diversas

regiões.

O relatório anual da IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), consolida os dados das

inúmeras associações e consultorias do setor, estimou em 7,6 milhões de hectares de

florestas plantadas no Brasil, representando aproximadamente 0,8% do território

nacional.

O potencial de crescimento do setor florestal é percebido pelo governo federal

conforme publicação da SAE (BRASIL. SAE) “Diretrizes para a Estruturação de Política

Nacional de Florestas Plantadas”. A SAE contextualiza a atividade florestal como

estratégica para o desenvolvimento do Brasil, com impacto tanto no mercado interno

como no externo e atuando como fornecedor de matéria-prima nos diversos setores das

atividades econômicas dentre elas a agroindustrial, a energética e outros.
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A atividade florestal também contribui nas questões ambientais que hoje passam por

grandes problemas como a proteção e recuperação dos recursos hídricos e de solos,

menores emissões dos gases de efeito estufa, bem como diminuindo a pressão pelo uso

das florestas nativas. No contexto, o Brasil considera a importância do setor florestal e

encontra-se no desenvolvimento do inventário de florestas plantadas.

A atividade florestal tem como característica ser de longo prazo e contínua, sendo que a

definição de políticas públicas voltadas ao setor devem se basear em diagnósticos

atuais, advindo de uma sólida base de conhecimento técnico-científico. Neste sentido,

informações claras e precisas do setor florestal servirão para direcionar metas de

plantio, aumento de oferta, direcionamento de linhas de pesquisa, dentre outros.

Portanto, o mapeamento das florestas plantadas e o seu potencial de geração de

biomassa é um trabalho fundamental que está sendo desenvolvido pela Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável para nortear o planejamento

estratégico, fornecer informações precisas e para servir de base técnica para o

desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis e de co-geração de energia.
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A principal razão para o desenvolvimento de fontes adicionais de energia é o forte

aumento da demanda de energia que o mundo vai enfrentar nos próximos anos. De

fato, o consumo de energia já aumentou em 65% nos últimos 30 anos. Até 2030, é

provável ter um aumento de 40% a partir de 12.000 a 16.800 Mtop (ou a partir de

30.000 a 41.000 Mtwpe). Quando falamos em energia podemos tratar de pellets

(geração de energia térmica).

O mercado de pellets está passando por uma fase de grande crescimento em função do

aumento do consumo mundial. Em nível global, teremos um aumento na demanda de

15,6 milhões de toneladas em 2012-3 para cerca de 45-80 milhões de toneladas em

2020. As principais conclusões sobre o desenvolvimento global da demanda por

pellets são: A UE vai se manter como o maior consumidor de pellets, mas a Ásia

Oriental vai apresentar um crescimento muito forte e pode ser o segundo mercado

consumidor em 2020.

A demanda da UE poderia variar entre 20-50 milhões de toneladas até 2020,

dependendo em grande medida sobre a) as políticas de co-incineração na Reino Unido,

Holanda, Alemanha e Polônia, e b) no preço do gás e do óleo usado no aquecimento e

da atratividade relacionado para mudar para pellets de madeira para os pequenos

usuários (famílias e edifícios residenciais de médio porte).
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O livro faz um estudo sobre o potencial de biomassa (resíduos disponíveis) para a

produção de pellets no Brasil com a finalidade em projetar um modelo técnico de

parâmetro para as indústrias nacionais e internacionais. Avaliamos o modelo atual de

produção e a perspectiva futura das grandes plantas industriais no Brasil, bem como os

problemas atuais de distribuição da produção nacional no mercado internacional

(avaliação técnica da viabilidade econômico e financeira e o planejamento estratégico

para incrementar a produção nacional) e da necessidade de uma legislação nacional de

incentivo a produção e ao uso das energias renováveis e biomassa.

Este livro oferece uma visão dinâmica do comércio nacional e internacional de pellets e

do desempenho econômico como o uso industrial e comunitário para produção de

energia. Os dados de oferta e demanda e as projeções internacionais vem em fornecer

uma visão atual deste promissor negócio. O livro fornece suporte valioso no

desenvolvimento e financiamento de projetos de pellets para os empresários do Brasil.

Nossa obra fornecerá uma visão geral de limitações e oportunidades no Brasil para a

produção, distribuição e consumo de pellets.



INTRODUÇÃO 

Uma visão atualizada do mercado internacional com dados da European Pellet

Councill, da European Biomass Association, da Wood Pellet Association of Canadá e da

The U.S. Industrial Pellet Association.

Destacamos ainda as pesquisas internacionais

sobre o tema e o mercado europeu em projeções

futuras de consumo. Em recente estudo publicado

na principal Revista Européia de energia, apenas

três países despontam com o maior potencial de

matéria-prima e de produção de pellets em grande

escala: Austrália, África do Sul e Brasil.

O estudo concluiu que o país que tem o maior

potencial de produção é o Brasil por ter uma

indústria florestal altamente desenvolvida com

base em um recurso de plantio de 6.300.000 ha. e

com quantidades anuais de madeira em tora de

175 milhões de m³ e pela existência de milhões de

toneladas de resíduos lenhosos e florestais.

Em 2015 tivemos um quantitativo total de

157.992.556 metros cúbicos de resíduos

florestais produzidos no Brasil o suficiente para

gerar 1.244.253 (tj) de energia térmica e

emissões de C02 evitadas 189.591.060.
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO NORTE REGIÃO 

NORDESTE
REGIÃO CENTRO 

OESTE

Resíduo da Colheita Florestal  

(m³/ano) no Extrativismo
9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63

Resíduo – Processamento Industrial da 

Madeira no Extrativismo (m³/ano)
1.568.476,70 261.560,95 691.282,90

Total de Resíduos – Cadeia Florestal 

(Colheita e Processamento)  

Extrativismo (m³/ano)

11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53

Conversão Resíduo da Colheita 

Florestal  no Extrativismo (m³/ano para 

tonelada – fator 0,895)

8.603.206,73 1.434.680,49 3.791.736,08

Conversão Resíduo – Processamento 

Industrial Madeira no Extrativismo 

(m³/ano para tonelada – fator 0,895)

1.403.786,64 234.097,05 618.698,19

Total de Resíduos da Colheita Florestal 

e Processamento Mecânico Industrial 

da Madeira Extrativismo (ton/ano) 

10.006.993,37 1.668.777,54 4.410.434,27

Disponibilidade de Biomassa Residual 

na Colheita Florestal Extrativismo  

(92,5%) (ton)

7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87

Disponibilidade de Biomassa Residual 

no Processamento Extrativismo  

(56,2%) (ton)

788.928,09 131.562,54 347.708,38

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Extrativismo  

Disponível no Brasil (ton)  

8.746.894,31 1.458.641,99 3.855.064,25

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE 
8.746.894,31 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE 
1.458.641,99 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE 
3.855.064,25 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no 

Extrativismo
61.148,59 840.438,89

Resíduo – Processamento Industrial da 

Madeira no Extrativismo (m³/ano)
9.977,63 137.134,55

Total de Resíduos – Cadeia Florestal 

(Colheita e Processamento)  Extrativismo 

(m³/ano)

71.126,21 977.573,44

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  

no Extrativismo (m³/ano para tonelada –

fator 0,895)

54.727,98 752.192,80

Conversão Resíduo – Processamento 

Industrial Madeira no Extrativismo 

(m³/ano para tonelada – fator 0,895)

8.929,97 122.735,42

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da 

Madeira Extrativismo (ton/ano) 

63.657,95 874.928,22

Disponibilidade de Biomassa Residual na 

Colheita Florestal Extrativismo  (92,5%) 

(ton)

50.623,38 695.778,34

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Extrativismo  (56,2%) (ton)
5.015,27 68.977,30

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Extrativismo  Disponível no 

Brasil (ton)  

55.638,65 764.755,64

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE 
55.638,65 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL 
764.755,64 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO NORTE

REGIÃO 

NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) 

na Silvicultura 
572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 

Resíduo do Processamento Industrial da 

Madeira na Silvicultura (m³/ano) 
1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal 

(Colheita e do  Processamento) 

Silvicultura (m³/ano) 

2.065.959,23 10.385.732,73 2.522.087,39 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  

na Silvicultura (m³/ano para tonelada –

fator 0,828) 

474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  

Conversão Resíduo do Processamento 

Industrial Madeira na Silvicultura 

(m³/ano para tonelada – fator 0,828) 

1.236.588,60  6.216.424,12 1.509.606,03  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da 

Madeira Silvicultura (ton/ano) 

1.710.614,23 8.599.386,69 2.088.288,34 

Disponibilidade de Biomassa Residual 

na Colheita Florestal Silvicultura  

(89,7%) (ton) 

425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 

Disponibilidade de Biomassa Residual 

no Processamento Silvicultura (44,2%) 

(ton) 

546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Silvicultura Disponível 

no Brasil (ton)  

970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORTE 
970.773,15 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORDESTE 
4.885.176,88 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA CENTROOESTE 
1.186.323,89 (TON) 
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na 

Silvicultura 
6.222.982,01 8.069.875,34 

Resíduo do Processamento Industrial da 

Madeira na Silvicultura (m³/ano) 
16.233.866,10 21.051.848,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal 

(Colheita e do  Processamento) Silvicultura 

(m³/ano) 

22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na 

Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 

0,828) 

5.152.629,10  6.681.856,78  

Conversão Resíduo do Processamento 

Industrial Madeira na Silvicultura (m³/ano 

para tonelada – fator 0,828) 

13.441.641,13  17.430.930,93  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e 

Processamento Mecânico Industrial da 

Madeira Silvicultura (ton/ano) 

18.594.270,23 24.112.787,71 

Disponibilidade de Biomassa Residual na 

Colheita Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 
4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no 

Processamento Silvicultura (44,2%) (ton) 
5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e 

Processamento Silvicultura Disponível no 

Brasil (ton)  

10.563.113,67 13.698.097,00 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUDESTE 
10.563.113,67 (TON) 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUL 
13.698.097,00 (TON) 
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O Brasil pode aumentar rapidamente a produção de (adicionais) plantações de eucalipto

de rotação curta (ie 2-3 anos) a partir de 2017 para produzir 2 milhões de toneladas de

pellets de madeira em cada um dos seguintes estados: Bahia, Paraná, Santa Catarina,

Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O Brasil pode aumentar rapidamente a produção de

(adicionais) plantações de eucalipto de rotação curta (ie 2-3 anos) a partir de 2017 para

produzir 2 milhões de toneladas de pellets de madeira em cada um dos seguintes

estados: Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Projeções de longo prazo vem em prever uma expansão ainda mais forte e um

amadurecimento do mercado de pellets de madeira em uma (quase) commodity

negociada internacionalmente.
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Os mercados globais de energia enfrentam uma série de desafios. Enquanto alguns

mercados de energia como a Europa precisam de energia para aquecimento para

sustentar uma população crescente, outros como o Japão precisam melhorar a

segurança energética através da diversificação da matriz energética. Outro objetivo é

controlar a mudança climática através da redução das emissões de gases de efeito

estufa dos combustíveis fósseis. O uso de pellets é uma alternativa sendo considerada

pelos maiores consumidores de energia. Neste livro analisamos o potencial de

biomassa para a produção de pellets no Brasil com a finalidade em projetar um

modelo técnico de parâmetro para as indústrias nacionais e internacionais. Avaliamos

o modelo atual de produção e a perspectiva futura das grandes plantas industriais no

Brasil, bem como os problemas atuais de distribuição da produção nacional no

mercado internacional (avaliação técnica da viabilidade econômico e financeira e o

planejamento estratégico para incrementar a produção nacional) e da necessidade de

uma legislação nacional de incentivo a produção e ao uso das energias renováveis e

biomassa. Nossa obra fornecerá uma visão geral de limitações e oportunidades no

Brasil para a produção, distribuição e consumo de pellets. Destacamos ainda as

pesquisas internacionais sobre o tema e o mercado europeu em projeções futuras de

consumo. Finalmente, este livro analisa a dinâmica dos mercados (nacional e

internacional) de pellets de madeira e seu desempenho econômico. Ele serve como um

ponto de referência para as empresas que detém interesse em projetar uma planta

industrial no Brasil.

Portanto, queremos promover a eficiência energética nacional e o desenvolvimento

sustentável a partir do emprego da energia limpa com a produção e o uso de pellets.

Queremos criar novas oportunidades de negócio e na geração de novos empregos e

dividendos ao Brasil. Esta obra vai ajudar as empresas nacionais no conhecimento da

tecnologia de produção e para o aproveitamento residual na transformação em energia

limpa com o cunho de desenvolvimento de novos e sustentáveis negócios.
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1.2. Objetivo do Livro Aproveitamento Sustentável da Biomassa e Tecnologia de

Produção de Pellets. O objetivo deste trabalho é subsidiar uma avaliação do potencial de

biomassa e o pleno aproveitamento para o desenvolvimento de projetos de produção de

pellets.

O estudo envolveu levantamento de dados acerca da situação atual de geração de

resíduos. Com base nos dados da produção foram feitas estimativas dos montantes de

resíduos gerados pela atividade florestal e industrial e do potencial energético dos

resíduos de biomassa. Os resultados apresentados poderão servir de base para uma

melhor avaliação do setor e para a análise de possibilidades econômicas de utilização

dos resíduos para produção de pellets.

Os dados e a descrição dos métodos utilizados para os cálculos da geração de resíduos e

utilização potencial na produção de pellets são demonstrados na metodologia. São

apresentados também capítulos específicos que tratam sobre todos os aspectos da

tecnologia industrial de produção de pellets. Os objetivos específicos deste livro visam:

• Identificar e quantificar os resíduos gerados na silvicultura florestal e o

processamento mecânico da madeira para o aproveitamento na produção de pellets.

• quantificar o potencial do Brasil com o uso da moderna tecnologia industrial

para que se torne um grande produtor de pellets para o uso do mercado nacional e

internacional.

• identificar os dados fundamentais para o conhecimento pleno do plano de

negócios e de viabilidade econômica e as fontes de financiamento.

• analisar o cenário nacional e internacional de consumo de pellets para

geração de energia térmica residencial e industrial.
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1.3. Fonte de Pesquisa e Desenvolvimento. Neste sentido, dedicamos este item inicial

à identificação e quantificação das principais culturas produzidas no país, sejam

extrativas ou silviculturais, apresentando os totais relativos às variáveis de área

plantada, quantidade produzida e rendimento médio da produção e a tecnologia de

produção de pellets usando como referência:

As bases de dados estatísticos dos principais organismos dedicados à tarefa de

quantificação destes parâmetros no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE, do Governo Federal - Secretaria de Assuntos Estratégicos da

Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério do

Planejamento e do Ministério do Meio Ambiente. Consultas de ordem técnico aos

estudos e livros do Serviço Florestal Brasileiro. Imazon. Sebrae. Cenbio. Embrapa.

Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas e ABIB Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável.

Estudos técnicos desenvolvidos pela AEBIOM - Europeu Bioenergy Outlook e os dados

do Relatório Anual de Biocombustíveis da Rede Global de Informações da Agricultura

USDA dos Estados Unidos (Annual Biofuels Report The European Union USDA Foreign

Agricultural Service’s Global Agricultural Information Network) sobre as expectativas de

desenvolvimento e de expansão do mercado internacional de consumo de pellets para

geração de energia térmica.
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O objetivo básico do presente livro é de ajuda aos

empresários/empreendedores com o interesse em

desenvolver negócios sustentáveis de aproveitamento da

biomassa para a produção de pellets. Este livro é dividido

em 11 capítulos.

Este livro comporta 500 páginas com amplo teor técnico e

industrial.

PREÇO DO LIVRO  R$ 800,00

Forma de pagamento em depósito bancário no Banco

Bradesco Agência 2160-1 Conta Corrente 21.006-4 em

nome da CMO Internacional Consultoria e Gestão de

Negócios Ltda – Brasil Biomassa (CNPJ MF Brasil

08.459.153/0001-03).

Após a confirmação do pagamento será um arquivo do

livro.

Deve ser enviado os dados da empresa/profissional em e-

mail dirigido ao departamento de marketing da Brasil

Biomassa e Energia Renovável (nos envie

diretoria@brasilbiomassa.com.br)
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Este LIVRO/DVD foi elaborado por técnicos e engenheiros da Brasil Biomassa e

Energia Renovável, que se especializou com o desenvolvimento de estudos na Europa

e nos Estados Unidos e em projetos industriais sustentáveis de aproveitamento da

biomassa florestal, industrial e agroindustrial na produção de pellets e briquetes. A

Brasil Biomassa participa e desenvolve (u) mais de 65 projetos industriais e estudos

de viabilidade econômica (para empresas do Brasil, Estados Unidos e Canadá, Costa

do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da Europa) o que tornam como 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, administração e marketing internacional e na gestão de

desenvolvimento de negócios como pode avaliar em

www.brasilbiomassabioenergia.com.br

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. Presidente 2014-2018 da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia Renovável. Diretor do Instituto Brasileiro Pellets
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A Brasil Biomassa participa e desenvolve (u) mais de 65 projetos industriais e

estudos de viabilidade econômica. 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 aos grupos empresariais nacionais e internacionais:

Desenvolvimento (plano de negócios/estudo de viabilidade/engenharia industrial)

ao grupo empresarial e financeiro BMG (duas unidades de briquete Santa Catarina),

Biopellets Brasil).

Grupo Bertin (implantação da unidade de processamento de pellets de madeira

72.000 mt/ano em Lins São Paulo). Cosan Biomassa (implantação da unidade de

pellets da cana-de-açúcar 140.000 mt/ano em Jaú São Paulo).

Naturasul Engenharia e Supressão Florestal (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em Porto Velho

Rondônia), GSW Energia Renovável (plano de negócios e estudo de viabilidade para a

unidade de processamento de pellets de madeira em Dom Eliseu no Pará).

Nova Itália Florestal (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Porto Velho Rondônia), Saccaro Móveis

(plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Caxias do Sul RS).

Costamaq Industrial (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets e briquete de madeira Porto Alegre RS), Forest Brazil

(plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Lages SC).

The Colleman Group (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Botucatu SP).
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ECB Empresa Catarinense de Biomassa (plano de negócios e estudo de viabilidade

para a unidade de processamento de pellets de madeira em Otacílio Costa SC), GF

Indústria de Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Ananindeua Pará) .

Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade

de processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).

International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX (plano de

negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento 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). BrBiomassa Pellets

(marketing internacional e exportação de pellets no Paraná), Koala Pellets

(marketing internacional e exportação pellets em Rio Negrinho SC).

Louduca – Pelican Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade para a

unidade de processamento de pellets de madeira em Guaratinguetá SP),

Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (plano de negócios e estudo de viabilidade

para a unidade de processamento de pellets de madeira em Buruti Maranhão).

Caraiba Bioenergy (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing internacional para a unidade de processamento

de pellets de madeira em Palmeiras SC) , 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).



PREMISSAS PRELIMINARES 

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) e Butia WoodPellets (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira em Butiá RS).

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.

Acordo internacional HRV Portugal e Enerpellets Portugal e General Dies Itália e

Prodesa Espanha para o desenvolvimento técnico e implantação de unidade de

produção de pellets.


