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Many contract counterparties use

standardized insurance language“

TRANSFORMANDO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL EM PELLETS. Uma opção inteligente

de aproveitamento da biomassa (serragem, maravalha e micro-pó) gerada setor de

processamento industrial da madeira (fábricas de móveis, papel e celulose, madeireiras,

laminadoras, painel e compensado, pallets e mdf) tornando o resíduo de baixo valor agregado

num insumo valioso para o processamento industrial de produção de pellets (combustível sólido

para geração de energia térmica) com um aumento elevado de consumo nacional e internacional

e de alta rentabilidade financeira.

PRODUZIR PELLETS É UM NEGÓCIO COM EXCELENTE RENTABILIDADE. Investir na produção de

pellets para pequena e média escala significa tirar proveito dos recursos locais e promover áreas

ambientais, econômicos e sociais e rurais: o desmatamento da floresta e desperdício de

resíduos industriais, criação de emprego ou de promoção da produtividade.

PELLETS   

PELLETS. Os pellets é um combustível

sólido limpo e renovável de

aproveitamento biomassa florestal e

industrial resultando em energia

térmica mais eficiente (baixa umidade

e elevada densidade) e com redução

de emissões de C02.

Os pellets (com qualidade industrial)

têm teor de umidade em torno de 6,5

á 7,0%, com densidade a granel

superior a 650 kg/m³, comparado ao

cavaco de madeira ou a lenha, cujo

teor de umidade oscila entre 40% e

50% de umidade e densidade a

granel, na ordem de 220 a 250

kg/m³.
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Deste modo advêm várias vantagens provenientes da utilização de pellets quando comparados

com outros combustíveis, dos quais se pode destacar:

Os pellets de madeira são o combustível sólido mais limpo. Devido às caldeiras de combustão

altamente eficientes desenvolvidas ao longo dos últimos anos, a emissão de compostos

químicos, como óxidos de nitrogênio (NOx), ou compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o

que torna os pellets uma das formas de aquecimento menos poluentes disponíveis atualmente

no mercado.

A combustão é muito mais eficiente e liberta menos fumaça que a lenha normal (elevada

umidade). Isto é devido ao baixo teor de umidade dos pellets, resultado do processo industrial

(secagem e peletização).

O seu tamanho reduzido permite dosear por unidade a quantidade necessária para a queima

(residencial e industrial) para a produção de energia.

Outra vantagem dos pellets, comparados a outros biocombustíveis sólidos, é a alta densidade

energética, que os coloca em um nível comparável ao dos combustíveis fósseis.

Os pellets têm teor de umidade em torno de 7%, com densidade a granel superior a 650 kg/m³,

comparados ao cavaco, cujo teor de umidade oscila entre 40% e 50% de umidade e densidade a

granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³ . A densidade energética dos pellets é mais que cinco

vezes maior que a do cavaco, passando de 0,6 MWh/m³ para 3,12 MWh/m³. Isso mostra todo o

interesse da pelletização da biomassa para o seu transporte porque um barco ou um caminhão

vão transportar cinco vezes mais energia por volume.
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A elevada densidade energética dos pellets permite que os sistemas de aquecimento obtenham

autonomia equivalente à dos sistemas a óleo de fontes de energia fóssil, de forma que 3,5 m³ de

pellets de madeira substituem 1 m³ de óleo combustível. Se fosse utilizada a madeira em sua

forma bruta, com 50% de teor de umidade, seriam necessários 7 m³.

Uma tonelada de pellets de madeira produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada e

meia de madeira in natura. Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de

armazenamento e de transporte.

Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de diâmetro, e de 10

a 40 mm de comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho possibilitam

uma alimentação contínua e extremamente calibrada de caldeiras, onde ocorre a combustão

dos pellets.

Redução da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o

petróleo representam um ponto muito importante no consumo de pellets, devido ao crescente

aumento dos preços destes combustíveis e à diminuição das suas reservas.

Outra vantagem dos pellets, comparados a outros biocombustíveis sólidos, é a ausência de risco

fitossanitário, que pode ocorrer com cavacos e outros subprodutos madeireiros que podem ser

infestados por insetos perigosos para as florestas, especialmente nematódeos do pinheiro. Esse

aspecto é importante para a Europa, que impôs restrições sanitárias à importação dessa

biomassa, especialmente da América do Norte.

Outra vantagem que coloca o pellet no centro da politica de mudança de matriz energética nos

países europeus é sua baixa emissão de CO² durante a combustão, comparado às energias

fósseis.
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O balanço energético global da cadeia do pellet industrial vindo do Canadá, incluindo a

produção e o transporte até a usina consumidora final, mostra um saldo positivo que permite a

realização de uma economia importante de emissão de GEE, comparado à produção de

eletricidade a partir de carvão.

A quantidade de CO² por kWh produzida é até seis vezes inferior à de óleo combustível, no caso

do aquecimento residencial.

Na área econômica, a matéria-prima para a produção de pellets apresenta uma grande

disponibilidade e versatilidade.

A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes, pode provir de resíduos florestais,

industriais ou agrícolas e de plantações dedicadas.

Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-prima para a

produção de pellets é os resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator contribui

significativamente para a redução do risco de incêndios.

Preços mais atrativo quando comparado com outros combustíveis. O uso de resíduos florestais e

também dos desperdícios provenientes da indústria da madeira permite a obtenção da matéria-

prima com um menor custo.

O transporte e armazenamento de pellets é uma tarefa simples, devido à sua grande densidade

(superior a 650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de armazenamento e de transporte,

principalmente em distâncias mais longas) e ao baixo risco de combustão.
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Comparado com lenha usual que é utilizada para aquecimento residencial e industrial, o pellet

de madeira apresenta muitas vantagens. O seu mais elevado poder calorífico e densidade

aparente e baixo teor de umidade (8 a 10%) trazem uma série de vantagens sobre a biomassa e

a lenha ( média de 35 a 40% de teor de umidade).

Quer ainda pela maior densidade dos pellets de madeira ou quer pelo maior poder calorífico que

facilitam os custos de armazenamento e transporte e uma maior geração de energia.

Destacamos ainda que um m3 de pellets contém 4 vezes mais energia do que um m3 de

biomassa (cavaco de madeira) seca, produz metade de cinza, tornando vantajoso quando

utilizado como combustível. Os pellets ocupam cerca de 3 vezes menos espaço, o que é

vantajoso para o armazenamento e transporte.

Algumas caldeiras disponíveis no mercado nacional e internacional podem utilizar quer

biomassa (cavaco de madeira) quer pellets pois têm um sistema de controle eletrônico capaz de

adaptar os parâmetros de combustão ao combustível selecionado. Esta flexibilidade na

utilização do combustível pode revelar-se bastante útil e econômica.

Porém, neste caso, quer o armazenamento, quer o sistema de alimentação de combustível

devem ser projetados tendo em consideração os dois tipos de combustíveis.

O poder calorífico inferior dos pellets de madeira é próximo de 18 MJ/kg enquanto que no caso

dos combustíveis fósseis como o óleo diesel é de 40,5 MJ/kg.

Assim, e elaborando uma simples divisão, conclui-se que a combustão de 1kg de diesel pode ser

substituída por 2,25 kg de pellets, para que seja obtida a mesma quantidade de energia.

PELLETS   
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A comparação será feita de acordo com o valor como combustível e valor resultante das taxas de

Quioto, que representa os benefícios provenientes do aproveitamento da biomassa como fonte

renovável.

Os pellets na Europa são vendidos em sacos de 15 e 20 kg (Big Bags) ou a granel, com um preço

médio de comercialização à saída da fábrica de 0,14 (euros)/kg, ou seja, 140 (euros)/ton. O

valor comercial do óleo diesel é de, aproximadamente, 0,45 (euros)/kg, ou seja, 450

(euros)/ton (preço indicativo das companhias de energia na Europa para grandes

consumidores)

O valor comercial de pellets de madeira relativamente aos combustíveis fósseis como o óleo

diesel inferior, traduzindo-se numa clara vantagem econômica (muito menor volatilidade). A

percentagem de carbono contido nos pellets de madeira é cerca de 49%. Assim, a combustão

completa de uma tonelada de pellets emite 0,49 toneladas de CO2.
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Os combustíveis fósseis, tais como o gás, o

petróleo e o carvão, não são considerados

neutros em carbono, visto que libertam o CO2

que foi armazenado durante milhões de anos e

não possuem qualquer capacidade de

armazenamento ou seqüestro de carbono. Existe

a compensação (árvores que deram origem

absorveram durante o seu crescimento ou

libertam quando ficam em decomposição no

meio-ambiente). Wood Pellets é CO2 - neutro,

com uma contribuição considerável para a

proteção da atmosfera e ao meio ambiente.

Quem utiliza e quem produz de forma sustentável

o pellet não só contribui para a mudança global

do clima, mas também ajuda a reduzir o

aquecimento global e o efeito estufa.
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AVANÇO DO MERCADO NACIONAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Há sete anos, a capacidade de

produção de pellets no Brasil era de 60.000 toneladas por ano e aumentamos progressivamente

nos últimos anos crescendo 55% ao ano em termos de produção. Hoje esta capacidade de

produção é oito vezes maior do que há sete anos e o consumo aumentou significativamente nos

últimos anos com o uso de pellets no Brasil para aquecimento de grãos, piscinas e hotelaria e o

uso pela maior empresa de avicultura no Brasil. Até 2020, a projeção para o país é de estar

entre os cinco primeiros países no mundo em termos de produção de pellets para consumo em

mercado interno e para exportação gerando mais de 5.000 novos empregos sustentáveis e de

negócios e investimentos de 800 milhões de reais. O mercado brasileiro de consumo de pellets

está crescendo 22% ao ano mesmo com a crise econômica em função do ingresso da BRF para o

uso de pellets para aquecimento dos aviários. A utilização de pellets no Brasil como combustível

já é comum em aplicações tão diversificadas como fornos de padarias (150 estabelecimentos

utilizam pellets com preço de RS 580,00 á RS 650,00 tonelada), fornos cerâmicos,

aquecimento de estufas, oficinas de pintura de veículos, estufas de flores, calefação de

moradias e hotéis rurais, aquecimento de água (mais de 300 hotéis como a rede Mercury

utilizam pellets) e 15 clubes esportivos como o Santa Mônica Clube de Campo. Dois setores

podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets no Brasil. Para a secagem de grãos

(safra 2017 foi de 238,7 milhões de toneladas) utilizando como fontes de aquecimento a lenha

(utiliza-se 4,51 tonelada de lenha com alta umidade e baixo poder calorífico para aquecimento

de uma tonelada de grão) e se for substituído por pellets (equivalente a 1,64 em função da baixa

umidade e alto poder calorífico) teremos um mercado futuro elevado de consumo de pellets para

aquecimento de grãos.

PELLETS   

A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets

para a geração de energia térmica nos aviários. São mais de

10.500 aviários no Brasil (uma média mensal de consumo de

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

próximos anos mais de 76.650 toneladas por mês ou 919.800

toneladas ano podendo gerar (média de preço de tonelada

Brasil R$ 580,00) mais de 533.484 milhões de reais de

dividendos para as empresas produtoras.
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MERCADO GLOBAL DE PELLETS O mercado de pellets de madeira deverá exceder em projetos e

investimentos em mais de US$ 20,0 bilhões até 2023, crescendo a uma taxa CAGR de mais de

14% no período previsto de 2016 a 2023. No relatório Outlook Pellets de Hawkins Wright a

demanda global por aglomerados de madeira (para fins industriais e de aquecimento) aumentou

em 3,7 milhões de toneladas em 2017. Este crescimento de + 13% ano a ano se compara ao

aumento de + 6% na demanda em 2016. A demanda agregada mundial de consumo de pellets

em 2017/18 está estimada em 15,9 milhões de toneladas métricas.

No entanto, espera-se um grande crescimento de demanda até 2024, por consumo de pellets

em escala industrial no Reino Unido, Japão e na Coréia do Sul e muitos projetos menores de

usinas independentes na União Européia que podem consumir adicionalmente cerca de 24

milhões de toneladas por ano. Com base nos dados de projetos anunciados, espera-se que a

demanda de consumo por pellets atinja nove milhões de toneladas em 2020/24.

.
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As novas previsões da European

Biomass Association retratam que

podemos chegar ao consumo mundial

de 85 milhões de toneladas de pellets

em 2022 para uso industrial e

doméstico. De acordo com a

publicação Global Biomass and

Pellets Power Generation Market, o

mercado global de geração de energia

com o uso de pellets gerou

investimentos e negócios em 2017 de

US$ 35,12 bilhões e deve atingir US$

66,23 bilhões até 2026, uma taxa

CAGR de 7,3% durante o período de

previsão.

.
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TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS   

SOLUÇÃO COMPLETA, RENTÁVEL E ECONÔMICA PARA EMPRESAS E INVESTIDORES.

Apresentamos uma completa solução com o desenvolvimento da unidade industrial compacta e

modular de processamento de pellets (unidade básica e completa) com uma linha especial de

equipamentos (refinação e moagem, peletização e resfriamento e embalagem industrial) com

elevada rentabilidade econômica (excelente retorno dos investimentos) e uma redução nos

custos (instalação industrial e na aquisição dos equipamentos) para as empresas e investidores

com o interesse no desenvolvimento de um novo negócio renovável e sustentável.

PELLETS PINUS PRODUZIDO NOSSA TECNOLOGIA COMPACTA E MODULAR EM LABORATÓRIO

ITÁLIA APROVADO PELOS PLAYERS COMERCIAIS E LAUDO DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
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TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS   

PORQUE UMA UNIDADE COMPACTA E MODULAR DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Segundo dados do

European Pellet Centre USA (61% das plantas) e na Europa (72% das plantas) têm capacidade

instalada inferior a 20 mil toneladas por ano. Na Ásia este índice chega a 95% com plantas de

capacidade inferior a 15 mil ton./ano. No Brasil 84% das empresas produtoras de pellets tem

uma capacidade anual máxima de 10.000 ton./pellets. Partindo deste preceito os

engenheiros da Brasil Biomassa PelletsBrasil desenvolveram com os engenheiros da Itália uma

estrutura industrial modular e compacta para produção de pellets (com redução de custos de

equipamentos e na construção civil e produção de qualidade internacional).

PELLETS EUCALIPTO PRODUZIDO TECNOLOGIA COMPACTA E MODULAR EM LABORATÓRIO

ITÁLIA APROVADO PELOS PLAYERS COMERCIAIS E LAUDO DE CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

O sistema de processamento

modular e compacto de produção de

pellets une a inovação com a

modernidade em termos de

tecnologia de compactação. Com

um reduzido custo de aquisição dos

equipamentos com uma

possibilidade de mudança de local

de produção (facilidade no

desenvolvimento industrial) e com

uma produção de alta qualidade

(padrão internacional dos

equipamentos).
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MATÉRIA-PRIMA Ressaltamos que a unidade compacta e modular de processamento de

pellets de madeira vai utilizar a matéria-prima seca (12% á 14%) de qualquer tipo de madeira

com uma granulometria (5x2x0,5) facilitando o seu desenvolvimento e a eficiência do

processo industrial.

Matéria-prima que utilizamos em processo industrial compacto de produção de pellets: a)

Serragem e maravalha seca de pinus b) Serragem e maravalha seca de eucalyptus c)

Serragem seca de Acácia d) Serragem e maravalha seca de Paricá e) Serragem, micro-pó e

maravalha mseca de resíduos de movelaria, compensado, painéis de madeira, laminação,

serraria e mdp.
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UTILIZAÇÃO DE TORA FINA E LENHA NO

PROCESSO INDUSTRIAL PLAINA PRODUÇÃO

MARAVALHA . Para as empresas que detém

tora fina ou lenha ou costaneira e que

pretendem em produzir pellets,

aconselhamos para uma redução de custos o

uso de um equipamento adicional de plaina

de produção de maravalha ou serragem de

diferentes espessuras. Equipamento em

armação toda em aço, possibilitando a

máxima força e durabilidade. Redutor

especial para acondicionamento do funil de

carga, eliminando os problemas de choque e

ampliando a durabilidade da lâmina.

Características da Matéria-prima Resultados 

Dimensão máxima característica (mm) 0,50 á 2,40(5x2x0,5) 

Módulo de Finura 0,50 

Umidade (%) 12 á 14,00% 

Massa unitária seco e solto 0,179 kg/dm3

Massa unitária seco e compactada 0,195 kg/dm3

Massa específica real 1223 g/cm3 
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ATIVIDADES E ÁREA PREVISTA NO

EMPREENDIMENTO. A unidade industrial

compacta e modular de produção de pellets

corresponde a um empreendimento industrial

de baixo impacto ambiental a ser implantado

em um terreno com área total igual a 1.000,00

m². O projeto de engenharia construtiva

contempla uma área total construída e coberta

de 375,00 básica) á 500,00 (completa) m².

para a instalação dos equipamentos

industriais.
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A estrutura da empresa de

reaproveitamento de

resíduos industriais para a

produção de pellets vai

exigir um galpão com

espaço suficiente para

receber a matéria-prima,

beneficiar o conteúdo e

despachá-lo em

caminhões.

A estrutura industrial vem

em prever, além do galpão

industrial com estrutura

de entrada da matéria-

prima, armazenamento e

saída do produto final.



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,2 TON/HORA



1. Equipamento de preparação para a prensa de produção de pellets com a capacidade de

retenção: 1 m³ em chapa de aço fabricada reforçada com perfil de aço com porta de inspeção e

dois indicadores de nível.

2. Sistema de moagem com a capacidade: 600-900 kg por hora de produção para a descarga do

moinho. Especificação (preliminar): diâmetro dos furos mm.6.0 .

Sistema completo com um funil e um separador gravitacional de peças pesadas (pedras/ferro).

Duas grades semi circulares e um motor kW 55 2 pólos e quatro placas de suporte com sistema de

anti vibrações. Um rotor com 80 martelos diâmetro 400 mm. Uma rede diâmetro 6 mm.

Contendo separadores gravimétricos. Execução em aço carbono com revestimento de prevenção

de ferrugem exterior. Os suportes de martelo que funcionam tanto no sentido horário como no

sentido anti-horário para permitir apenas um giro da superfície do batedor dos martelos.

Com resistência elevada ao desgaste, podendo ser utilizado em quatro faces. Máquina equipada

com relé de segurança para o monitoramento de parada do moinho e relé de segurança para

emergência e porta do moinho de acordo com as normas regulamentadoras NR-10 e NR-12.

Composto o sistema:

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE 

PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,2 

TON/HORA.

MATÉRIA-PRIMA DE ENTRADA NA FORMA DE

SERRAGEM OU MARAVALHA SECA (UMIDADE

DE 14%) COM GRANULOMETRIA 2X5X0, 5MM

LINHA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE

COMPLETA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Esta

unidade comporta os seguintes

equipamentos:



2.1. Sistema de alimentação por parafuso C180 / 31.14 / kW2.2. Sistema de alimentação

composto com um funil para a preparação da matéria-prima para o sistema de refinação com o

moinho martelo. O alimentador tem a finalidade de fazer a dosagem de combustível dentro dos

volumes solicitados para atender a temperatura desejada. Sua extração é feita através da rosca

transportadora instalada no fundo do corpo, com regulagem automatizada através de conversores

de freqüência interligados com a temperatura desejada.

Diâmetro: 180mm Comprimento: 1300 mm Movimentação do motor: 4.0Kw. O alimentador de

passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É equipado com um dispositivo de

segurança contra transbordamento e esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de parafuso em

contato com o alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos. Inclui ainda:

2.2.1 Alimentador de parafuso C180 e sistema de aspiração. A matéria-prima que passou pelo

processo de refinação composto com de tubos de conexão para a caixa de alimentação do moinho

martelo, um ciclone e uma válvula do tipo estrela acoplada ao ventilador elétrico.

2.3.2 Acoplamento elástico Bloming BM3 /

30 e sistema de transporte para o envio da

matéria-prima seca e refinada para o silo de

abastecimento de matéria-prima.

Sistema completo com indicadores de nível.

Seu funcionamento baseia-se no movimento

de uma corrente com arrastadores disposta

em uma caixa retangular hermeticamente

fechada, acoplada em roda dentada para

tração do conjunto. Caixa de engrenagens

com motor kW2.2 preparado para inversor

(motor de engrenagem com segurança térmica

e ventilador de refrigeração extra) completo:

Caixa de velocidades. Motor 2,2 kW (3,0 Hp) -

1500 rpm - M100L



4. Peletizadora CLM 420 LG. A unidade de peletização completa com: 1 tipo de matriz Lamec

420.045 - máx. 110 kW. 2 rolos (2 peças). 1 kit de ferramentas

Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas facas em conjuntos

montados num setor separado, como parte integrante do corpo para que a porta possa ser aberta

sem alterar a configuração. Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de

segurança, incluindo pneumático pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a rotação

da polia acionada para parar a porta até que a matriz esteja em movimento e em desta forma, para

evitar danos ao operador.

Conversor de alimentação: a conexão entre o condicionador e o pellet câmara é feita através de um

transportador de alimentação feito em aço inoxidável AISI 304. Uma porta de inspeção com grade

de segurança está localizada no transporte da alimentação. Imã: um ímã permanente é instalado

na calha para evitar entrada de metais ferrosos. Aba de sobrecarga: no transportador de

alimentação, há uma aba de sobrecarga acionada por pistão pneumático com válvula solenóide.

3. Condicionador M400. 1830 (kW 7,5). O

condicionador é acionado por seu próprio

motor. Existem duas conexões no

condicionador para tubos para a entrada de

quaisquer líquidos. O condicionador é

totalmente feito de aço inoxidável, incluindo

eixos. Espessura da chapa de 4 mm.

Para obter os melhores resultados da adição

de vapor, as pás de o eixo do condicionador é

facilmente ajustável, de modo a manter uma

quantidade de entrada, o que garante o tempo

ideal necessário para a operação. O

condicionador é fornecido completo com 1

termômetro analógico. Motor 7,5 kW (10,0 Hp)

- 1500 rpm Características: Construção B3.

Classe de isolamento F. Proteção IP 55.



Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço e possui um anel de desgaste é

montado no eixo principal por meio de dois rolamentos de rolos cônicos.

A tolerância na montagem dos rolamentos é facilmente ajustável.

A base frontal do porta matriz é revestida em aço inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.

Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro fundido para

garantir a ausência de vibração.

Eixo principal: O eixo principal é montado. A frente do eixo é de chapa cromada para evitar

corrosão.

Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e anel de vedação

secundário entre o suporte da matriz e o eixo principal para evitar danos ao rolamento devido à

penetração de poeira.

Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma correia em V

transmissão.Uma polia secundária é instalada em um contra-eixo entre dois apoios separados

para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do tipo 5V garantem a transmissão da

potência do motor com um fator de segurança igual a 1,7

Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de granulação, um pino de cisalhamento é instalado

traseira da máquina, integrada ao eixo principal e robusta do pino de cisalhamento na qual o

micro-interruptor do motor principal pressiona.

Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira do moinho de pellets através do eixo

principal. Desta forma, a máquina pode ser lubrificada sem parar o motor

5. Alimentador de força para

moinho de pellets modelo CLM

420- CLM 520 - CLM 520 .

Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500

rpm - M90L

Características:

Construção B3. Classe de

isolamento F. Proteção IP 55



8. Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3 tph . Arrefecedor vertical RV

A 0.5 com extrator / peneira vibratório.Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes

características: Funil de entrada em aço inoxidável e completo com sondas de dois níveis. Módulos

de refrigeração com válvulas. Extrator vibratório com efeito peneira de até 3 tph pellet 3mm

9. Ciclone CL800. Estrutura de aço macio com espessura 3mm

10. Válvula rotativa VS180. Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade

com console do motor, acoplamento e motor redutor 0,75 KW

11. Ventilador Ev 85-11,0 kW. Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor 11,0 kW. Pressão 350

mm. H2O. Incluindo: Absorventes de impacto flexíveis e caixa redução de ruído. Amortecedor

operado manualmente

12. Painel de controle. Automação para máquinas oferecidas com tela sensível ao toque

6. Sistema de lubrificação automática para moinho de

pellets incluindo uma bomba de graxa acionada por um

motor de 0,37 kW, um tanque de graxa com capacidade de

15 kg e acoplamento rotativo para o eixo principal da

prensa. O enchimento da bomba de um acoplamento

rápido completo com filtro. A bomba é fornecida completa

com painel elétrico, incluindo temporizadores para ajustar

a ação lubrificação. Bomba de lubrificação tipo Dropsa.

Painel elétrico para bomba de lubrificação

7. Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA.

Construção B3. Os motores são fabricados para atender às

normas internacionais atuais. Motores padrão são

apresentados por: Classe F com superaquecimento classe

B para a maioria dos tamanhos de motores. Estrutura (com

pés removíveis) e blindagens de extremidade em ferro

fundido, terminal chapa de aço da caixa. Rolamentos, com

instalações de graxa. Termoprotetores PTC nos

enrolamentos.



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,2 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 8.640 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 904.506,00

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) DA 

AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

90.450,60 (MENSAL DE R$ 15.075,10) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E SEM 

GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 5.011.200,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 5.261.760,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 8.385.120,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS R$ RS 904.506,00 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 1,4 

O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 3.000.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=48,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (49,08%) EXPORTAÇÃO (57,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO TERÁ

UM LUCRO DE R$ 6,55) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,5 ANOS



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,4 TON/HORA



Linha de equipamentos:

1. Tremonha de carregamento para biomassa (cavaco de madeira) 5 mc.

2. Moinho de martelos MM100 (75 kW-2P) completo com alimentador, sucção e tubos de

transporte, válvula rotativa e ventilador

Tubo de sucção para moinho de martelos completo com separador e ímã. . Motor -55 kW (75 Hp) -

3000 rpm

Coletor de tremonhas MMLG 150 2P

Tubos de transporte dos produtos moídos após moinho de martelos

Ciclone com diâmetro de 650/4 / Fe

Válvula rotativa VS 400 . Ventilador EV200-15.0

Amortecedor operado manualmente

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS PARA A 

PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,4 TON/HORA.

Tipo de matéria-prima: madeira resinosa macia (pinus, acácia,

paricá) e eucalipto

- Tamanho da matéria-prima: serragem granulometria de 0,1 a

4 mm. max. ou cavaco de madeira com granulometria de

20x15x5 mm. Max.

- Teor de umidade da matéria-prima para o processo de

peletização: 10 á 13% no máximo

-Densidade aparente da matéria-prima no processo de

peletização 150 kg./mc.

- Tamanho dos pellets 6,5mm

- Capacidade de saída do processo de peletização: 1,0 á 1,4

ton / hora de produção

- Energia elétrica instalada: kW 215,1



3.4 Alimentador de força

Bloco de moinho de aglomerados CLM 420.HD LG (excl. Motor principal) - tipo de matriz Lamec

420.062 - máx. 110 kW

Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA

3.5.Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

3.5.1 Acessórios para moinhos de pellets

Dispositivo de ar comprimido para sistema de limpeza de portas de saída de sopro para moinho de

aglomerados. Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo IFM . Sensor para

impedir o deslizamento da correia . Coletor de tremonha (304) . Transportador de correia TNC

300.5000

Peneira vibratória circular Ø 1800 em aço comum por uma tela

Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

3.6 Sistema de coleta (exaustor) de poeira

3.6.1 Tubulação de coleta de pó 5.000 Nmch

3.6.2 Ventilador EV110-7.5

3.6.3 Filtro de mangas 125 metros quadrados em aço galvanizado

3.6.4 Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

3. Linha de granulação para serragem de madeira

CLM420.HD LG, 0,8 Á1,2 Ton./hora

3.1 Transporte para moinho de pelotas (cap.1 mc)

3.2 Suporte de estrutura para tremonha de moinho de

pelotas

3.3 Moinho de aglomerados CLM 420 HD LG

Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW2.2 . Inversor

2.2 kW 1.

Condicionador M400.1830 (kW 7,5)



3.12 Painel de controle e comutação para linha de granulação por PLC

3.12.1 Painel de controle e comutação para moinho de pelotas 110 kW por PLC

3.12.2. Painel elétrico da PLC para LG serie pellet mill

3.12.3 Painel de Energia e de controle e comutação para instalação

4 Peças de reposição para moinho de martelos MM100-2P LG

4.1 Martelo cod.142606T-20

4.2 Peneira para moinho de martelos MM340-4P

5.Peças de reposição para a peletizadora

3,7 Silo de abastecimento de pellet - capacidade 5 m

3.8 Conversor do parafuso (calha "U") CCL200.3000-1.1

quilowatts

3.9. Balança de enchimento de sacos para sacos abertos

adequados para o despejo de pós materiais (escala final

kg.50)

3.10 Máquina de solda de malas SALDA 600 N

3.11 Máquina de embalagem de paletes tipo F1EASY 16 M

2 BF



Entre os híbridos

Peças de reposição para peletizadora 420 HD LG

5.1Tipo de matriz 420.LG

5.2 Roll Lamec 420 LG 2

5.3 Concha do rolo Lamec 420.LG

5.4 Rolamentos para rolos Lamec 420

5.5 Tanque de graxa (180kg)

5.6 Linha de granulação opcional. Sistema de sensores de medição de umidade 4 ACO AMMS

6. Dispositivo detector de faíscas . Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo

com as regras ATEX para pneumáticos e linha de transporte do moinho de martelo Amortecedor de

incêndio e válvula de não retorno de acordo com as regras ATEX para pneumáticos linha de

transporte do sistema de coleta de poeira (exaustor)

7. Serviço de Supervisão técnica durante a montagem e montagem . Arranque e ajuste técnico da

planta por no. 2 técnicos . Teste de execução



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,4 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 10.080 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 2.637.675,44

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) DA 

AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

263.767,54 (MENSAL DE R$ 43.961,25) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E SEM 

GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 6.048.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 6.350.400,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 9.777.600,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RS 2.637.675,44 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 1,9 

O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 4.000.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=44,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (41,08%) EXPORTAÇÃO (53,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO TERÁ

UM LUCRO DE R$ 6,15) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,9 ANOS



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,0 Á 1,8 TON/HORA



1. Linha de moagem MM100 / 2P LG completa com:

1.1. Tubo de sucção para moinho de martelos completo com separador de pedras de ar e

ímã

1.2. Moinho de martelos mm100 / 2P

Descrição técnica:Velocidade do moinho = 3000RPM com eixo rotativo de sentido duplo, troca de

telas de cada lado eixo balanceado eletronicamente e martelos em aço tratado, reversível em

quatro lados com controle de temperatura do mancal por sondas de temperatura e intelocking da

porta com movimento do rotor por motivos de segurança

Potência do motor principal = 75 Kw - 100 Hp

Superfície de trabalho = 60 dm2

Número de martelos = 48 martelos 60x6x142

Diâmetro do rotor = mm.484

Diâmetro da peneira = mm.648

Largura de trabalho = mm. 475 Velocidade de trabalho = 96 m / s

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE 

PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,8 

TON/HORA.

MATÉRIA-PRIMA NA FORMA DE SERRAGEM OU

MARAVALHA

COM GRANULOMETRIA 2X5X0,5mm, UMIDADE

10-14% RAW

MATERIAL SEM METAL, PEDRAS E OUTRAS

IMPURIDADES



1.4. Tubos de transporte dos produtos moídos após moinho de martelos

1.5.. Ventilador EV310-22,0

Características técnicas: 18.600 m3 / h. Prevalência de sucção igual a 320 mm H2O. Impulsor

balanceado dinamicamente, construído em Fe360 B. Motor de 22,0 Kw.

Disposição do ventilador: Arranjo para acionamento por correia. Roda com chave pendida.

Suportes montados em uma base fora do fluxo de ar. Este ventilador é particularmente adequado

para transporte pneumático de poeira carregada ao ar, para sistemas de condicionamento e

secagem, para arrastamentos forçados (condutas), transporte de pó de serra e lascas de madeira

curtas. Esta série com um impulsor com pás curvas para trás, é caracterizado por uma alta

eficiência (até 89%)

1.6.. Cyclone 800

1.7. Válvula rotativa VS 400. Trava de Ar, Tipo 400. Feito de chapa de aço carbono de alta

qualidade com console do motor acoplamento e motor redutor 1,1 KW

1.8. Amortecedores de vibração para ventilador. Eles são usados para evitar a transmissão de ruído

e vibração. Eles são de metal-borracha especial.

1.3.. Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 rpm

Características: Construção B3

Os motores são fabricados para atender às

normas internacionais atuais.. Classe F com

superaquecimento classe B para a maioria dos

tamanhos de motores. Classe N, meia chave

equilibrada.

• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens

de extremidade em ferro fundido, terminal

chapa de aço da caixa. Rolamentos, com

instalações de graxa.

• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a

partir do tamanho 280.



2. Pellet mill CLM 520 LG

Capacidade: 1.8 ton. Hora de produção de pellets

Necessário: Partícula na forma de pó com granulometria mínima de 4mm e máxima de 6mm.

Umidade padrão de 8 – 12%

Produto final com diâmetro de 6,0/6,5 mm

Bloco de moinhos de aglomerados CLM 520 LG

O sistema de peletização está completo com:

1 tipo de matriz Lamec 520.060. 2 rolos (2 peças). 1 kit de ferramentas.

Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas facas em conjuntos

montados num setor separado, parte integrante do corpo para que a porta possa ser aberta sem

alterar a configuração das facas.

Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de segurança, incluindo pneumático

pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a rotação da polia acionada para parar a

porta até que a matriz esteja em movimento e desta forma, para evitar danos ao operador.

1.9. Acoplamentos de amortecimento de

vibrações para ventiladores.

Os acoplamentos de amortecimento de

vibrações são usados para evitar a

transmissão de ruído e vibrações em sistemas

de canalização

1.10. Escaninho de serviço para prensa de

pellets (cap.1 m3).

Com capacidade de retenção: 1 m³ em chapa

de aço fabricada reforçada com perfil de aço

com porta de inspeção. Incl. (2) indicadores

de nível. Fundo plano.



Sonda de emergência: uma sonda de emergência swimg está localizada na frente do conversor

para evitar asfixia na câmara de granulação.

Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço forjado e possui um anel de desgaste. é

montado no eixo principal por meio de dois rolamentos de rolos cônicos. A tolerância no conjunto

de rolamentos é facilmente ajustável através de uma porca traseira. A base frontal da porta-matriz

é revestida em aço inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.

Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro fundido que garantir

a ausência de vibração. Eixo principal: O eixo principal é montado abaixo por meio de placas de

bronze. A frente do eixo é de chapa cromada para evitar contra corrosão.

Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e anel de vedação

secundário entre o suporte da matriz e o eixo principal para evitar danos ao rolamento devido à

penetração de poeira.

Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma correia em V

transmissão. Uma polia secundária é instalada em um contra-eixo entre dois apoios separados

para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do tipo 5V garantem a transmissão da

potência do motor com um fator de segurança igual a 1,7

Convesor da alimentação: a conexão entre o

condicionador e a pelota câmara é feita

através de um transportador de alimentação

feito em aço inoxidável AISI 304.

Uma porta de inspeção com grade de

segurança está localizada na alimentação.

Ímã: um ímã permanente é instalado na rampa

para evitar metais ferrosos.

Aba de sobrecarga: no transportador de

alimentação, há uma aba de sobrecarga

acionada por pistão pneumático com válvula

solenóide.



2.1. Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW2.2.

Diâmetro: 180mm. Comprimento: 1300 mm. Movimentação do motor: 4.0kW

O alimentador de passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É equipado com um

dispositivo de segurança contra transbordamento e esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de

parafuso em contato com o alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos.

INCLUI:

2.1.2. Alimentador de parafuso C180

2.1.3 Acoplamento elástico Bloming BM3 / 30. Caixa de engrenagens com motor kW2.2 preparado

para inversor (motor de engrenagem com segurança térmica e ventilador de refrigeração extra)

completo com:

2.1.3.1 Caixa de velocidades

Motor 2,2 kW (3,0 Hp) - 1500 rpm - M100L

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55

Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de

granulação, um pino de cisalhamento é instalado na

parte traseira da máquina, integrada ao eixo principal

por meio de uma carcaça robusta do pino de

cisalhamento na qual o micro-interruptor do motor

principal pressiona.

Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira

do moinho de pellets, através do eixo principal. Desta

forma, a máquina pode ser lubrificada sem parar o motor.

NOTA: cabeça frontal do eixo, flange de labirinto para

proteger o rolamento, frente do suporte do rolo, cone de

alimentação rotativo são chapa cromada. Pode ser

equipado com um motor máximo de 160kW.

Sistema de peletização completo composto de:



Motor 7,5 kW (10,0 Hp) - 1500 rpm

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55

2.1.3 Alimentador de força para moinho de pellets modelo CLM 420- CLM 520 - CLM 520

Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500 rpm - M90L

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55.. Sistema de lubrificação

automática para moinho de pellets incluindo uma bomba de graxa acionada por um motor de 0,37

kW, um tanque de graxa com capacidade de 15 kg e acoplamento rotativo para o eixo principal da

prensa. A bomba tem enchimento do fundo através de um acoplamento rápido completo com filtro.

A bomba é fornecida completa com painel elétrico, incluindo temporizadores para ajustar a ação

de lubrificação On - Off.

2.1.3.1 Bomba de lubrificação tipo Dropsa

2.1.3.2 Distribuidor progressivo modular DROPSA

2.1.3.3 Conexão rotativa para sistema de lubrificação

2.1.3.4 Painel elétrico para bomba de lubrificação. Motor 132 kW - M355M8 - 735 RPM.

2.2. Condicionador M400.1830 (kW 7,5). O

condicionador é acionado por seu próprio motor.

Existem duas conexões no condicionador para tubos

para a entrada de qualquer líquido. O condicionador é

feito inteiramente de aço inoxidável, incluindo eixos e

pás.

Espessura da chapa de 4 mm.

Para obter os melhores resultados da adição de

vapor, as pás do eixo do condicionador são facilmente

ajustáveis, de modo a manter uma quantidade do

liquidificador que garante o tempo ideal necessário

para a operação. O condicionador é fornecido

completo com 1 termômetro analógico.



3 Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3 tph – pellets com diâmetro

de 6,5

Arrefecedor vertical RV A 0.5 com extrator / peneira vibratório

Descrição técnica: Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes características: Funil de entrada

em aço inoxidável e completo com dois níveis de sondas. Módulos de refrigeração com válvulas

laterl. Extrator vibratório com efeito peneira. Capacidade de até 3 tph pellet

4. Ciclone CL800. Estrutura de aço macio e a espessura 3mm.

4.1. Válvula rotativa VS180. Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade

com console do motor, acoplamento e motor redutor 0,75 KW

4.2 Ventilador Ev 85-11,0 Kw. Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor 11,0 kW.Pressão 350

mm. H2O. Incluindo: Absorventes de impacto e acoplamentos flexíveis para caixa para redução de

ruído.

4.3 Amortecedor operado manualmente

Painel de controle. Automação para linha com tela sensível ao toque

Características: Construção B3

Os motores são construídos para atender às

normas internacionais atuais.

• Classe F com superaquecimento classe B

para a maioria dos tamanhos de motores.

• Classe N, meia chave equilibrada.

• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens

de extremidade em ferro fundido, terminal

chapa de aço da caixa.

• Rolamentos, com instalações de graxa.

• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a

partir do tamanho 280.



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 1,8 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 12.960 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS 1.690.138,96

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) DA 

AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

169.013,89 (MENSAL DE R$ 28.168,98) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E SEM 

GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 7.776.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 8.164.800,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 12.312.000,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RS 1.690.138,96 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ PAGAMENTOS

SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 1,5 O CAPITAL 

INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 4.500.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=47,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É REMUNERADO

COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (45,08%) EXPORTAÇÃO (55,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO TERÁ UM LUCRO

DE R$ 6,05) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,5 ANOS



LINHA  MODULAR   DE PELLETS

CAPACIDADE 1,8 Á 2,0 TON/HORA



Linha de equipamentos:

1. Linha de granulação para cavaco fino de madeira

1.1 Tremonha de carregamento 10 mc.

1.2 Linha de fresagem e granulação para madeira CLM520.HD LG

2. Moinho de martelos MM100 (75 kW-2P) completo com alimentador, sucção e tubos de

transporte, cíclone, válvula rotativa, ventilador

Tubo de sucção para moinho de martelos completo com sistema de separação de pedra e ímã

Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 rpm. Coletor de tremonhas MMLG 150 2P . Tubos de transporte dos

produtos moídos após moinho de martelos

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS 

PARA A PRODUÇÃO DE 1,8 Á 2,0 TON/HORA.

Tipo de matéria-prima: madeira em geral (pinus,

eucalipto, paricá, acácia)

- Tamanho da matéria-prima: na forma de

maravalha ou de serragem com a granulometria de

1,1 a 4,0 mm ou de cavaco fino de madeira com

granulometria de 20x15x5 mm. max

- Teor de umidade da matéria-prima no processo de

peletização: 10 á 14% no máximo

- Densidade aparente da matéria-prima no processo

de peletização:> 150 kg./mc.

- Tamanho dos pellets: 6,0mm á 8,0 mm.

- Capacidade de saída de pellets de: 1,4 ton/h á1,8

ton

- Energia elétrica instalada: kW 295,95



3 Linha de granulação para serragem de madeira CLM520.HD LG,

Escaninho de serviço para moinho de pelotas (cap.1 mc)

Suporte de estrutura para a tremonha de moinho de pelotas

Moinho de aglomerados CLM 520 HD LG Capacidade: 1,4-1,8 tph de serragem não peneiradas

com medidas na descarga da fábrica

Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW

Inversor 2,2 kW

Condicionador M400.1830 (kW 7,5)

Alimentador de força

Bloco de moinho de aglomerados CLM 520.HD LG (excl. Motor principal) tipo Lamec 520.082 -

máx. 160 kW

Motor 160 kW (220 Hp) - 1000 rpm - M355M6

Peças de reposição para peletizadora

Ciclone diam. 650/4 / Fe

Válvula rotativa VS 400

Ventilador EV200-15.0

Amortecedor operado manualmente

2.1 Martelo cod.142606T-20

Peneira para moinho de martelos MM340-4P

Linha de granulação opcional

Sistema de sensores de medição de umidade 4

ACO AMMS

Peças de reposição para moinho de martelos

Peças de reposição para moinho de martelos

MM100-2P



3. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

Acessórios para moinhos de pellets LG. Pulverize o encaixe da água no misturador . Dispositivo de

ar comprimido para limpeza de portas de saída de sopro sistema para moinho de pellets

Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo IFM

Sensor para impedir o deslizamento da correia

Coletor da tremonha (304)

Transportador de correia TNC 300.5000

4. Peneira vibratória circular Ø 2200 em aço comum por uma tela

Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

Sistema de coleta de poeira 10.000 Nmch

Tubo coletor de pó 10.000 Nmch

Transporte EV200-15.0

Peças de reposição para moinho de pelotas

520 HD LG

Tipo de matriz 520.LG

RolosLamec 520 LG . Rolamentos para rolos

Lamec 520

Tanque de graxa (180kg)

Linha de peletização opcional

Opção Dispositivo ATEX

Dispositivo detector de faíscas

Amortecedor de incêndio e válvula de não

retorno de acordo com as regras ATEX para

pneumáticos



7. Silos de pellets para saída por big bags ou embalagem(capacidade 15m3)

Conversor do parafuso (calha "U") CCL200.5000-2.2 quilowatts . Inversor 2,2 kW 1.

Correia transportadora tipo Spondaflex L = 5000

8 Ensacadeira semi-automática para sacos abertos

8.1 Transportador de rolos neutros d.76x1100 L = 968

8.2 Máquina de solda semiautomática para sacos

8.3 Máquina de embalagem de pellets tipo F1EASY 16 M 2 BF

Serviço Supervisão técnica durante a montagem e montagem .

Arranque e ajuste técnico da planta por no. 2 técnicos

Teste de execução por no. 2 técnicos

5. Filtro de mangas com 167 metros quadrados

em aço galvanizado

6. Painel de controle e comutação para linha de

granulação por PLC

6.1. Switching & Power Painel de controle para

moinho de pelotas 55 kW

6.2. Painel de controle e comutação para

moinho de pelotas 160 kW por PLC . Painel

elétrico da PLC para LG serie pellet mill

automático ao controle

6.3. Controle de energia do painel de controle e

comutação para instalação

6.4. Transportador de correia tipo SPONDAFLEX

L = 6000



RESUMO DE VIABILIDADE ECONÔMICA

UNIDADE COMPACTA PROD. PELLETS

PLANTA CAPACIDADE 2,0 TON/HORA

PRODUÇÃO ANUAL DE PELLETS 14.400 TON

TIPO DE INSUMO DE MATÉRIA-PRIMA
SERRAGEM MARAVALHA MICRO PÓ CAVACO FINO 

MADEIRA

GRANULOMETRIA E TEOR UMIDADE 2X5X0,5 MM E UMID. 12 Á 14%

VALOR DE INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RS  3.159.233,34

LINHA ESPECIAL DE CRÉDITO FINANCIAMENTO 

INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS (PRAZO 05 ANOS) DA 

AGÊNCIA DE FOMENTO DA ITÁLIA

PAGAMENTO EM 10 PARCELAS SEMESTRAIS DE R$ 

315.923,33 (MENSAL DE R$ 52.653,89) E SEIS 

MESES DE CARÊNCIA, SEM JUROS ENCARGOS E SEM 

GARANTIA REAL

CUSTO POR TONELADA PRODUTO FINAL PELLETS (COM 

TODAS AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, TRABALHISTAS, 

TRIBUTÁRIAS, MATÉRIA-PRIMA E ENERGIA E 

FINANCIAMENTO INTERNACIONAL)

VARIÁVEL DE R$ 240,00 Á R$ 280,00

VALOR DE VENDA DE PELLETS NA FÁBRICA VARIÁVEL DE R$ 580,00 Á R$ 650,00

VALOR DE VENDA PELLETS EXPORTAÇÃO (FOB) VARIÁVEL DE R$ 930,00 Á R$ 970,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA R$ 8.400.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 8.820.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 13.300.000,00

EBITDA MAIOR EM 2020 COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RS 3.159.233,34 QUE SERÁ DILUÍDO EM DEZ

PAGAMENTOS SEMESTRAIS (CRÉDITO INTERNACIONAL)

VPL= EM AVALIAÇÃODE AUDITORIA FOI CONSIDERADO VPL >0 POSITIVO ONDE A EMPRESA VAI RECUPERAR EM 1,7 

O CAPITAL INVESTIDO E UM LUCRO ANUAL DE R$ 5.200.000,00

TAXA INTERNA DE RETORNO > TAXA DE DESCONTO=46,5% POSITIVO PARA INVESTIMENTO ONDE O PROJETO É

REMUNERADO COM TAXA MÍNIMA E ULUCRO EXCEDENTE IGUAL VPL

RETORNO LÍQUIDO DO INVESTIMENTO EM VENDA BRASIL (48,08%) EXPORTAÇÃO (576,05%)

ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE> 1 = VALOR PRESENTE LÍQUIDO > 1 (PARA R$ 1,00 INVESTIDO NO PRIMEIRO ANO TERÁ

UM LUCRO DE R$ 6,45) EXCELENTE PARA INVESTIMENTOS

PAYBACK RECUPERAÇÃO INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CURTO PRAZO DE 1,7 ANOS



BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

TECNOLOGIA INDUSTRIAL PROCESSAMENTO PELLETS

LINHA DE FINANCIAMENTO NACIONAL E 

INTERNACIONAL EQUIPAMENTOS PELLETS 



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

LINHA ESPECIAL FINANCIAMENTO 

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 (aprovação em

15/30 dias) com uma avaliação contábil da empresa (pode ser qualquer empresa do

empreendedor/investidor com saúde financeira, boa movimentação contábil e sem patrimônio

líquido negativo).

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”.



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

LINHA ESPECIAL FINANCIAMENTO 

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

seguintes documentos:

1. 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).

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

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

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

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

documento apresentado pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional).

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

apresentado pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional)

5. Balancete parcial do ano corrente do importador (o mais atualizado possível emitido pelo

contador da empresa).

6. Apresentação institucional do importador e informações qualitativas da empresa

(documento apresentado pela Brasil Biomassa no projeto de financiamento internacional.

7. 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).

8. Prazo requerido para financiamento (no caso de uma planta básica a linha de

financiamento é de 4 anos e da planta completa é de até 5 anos).

9. Apresentação do projeto de financiamento internacional (desenvolvido pela Brasil

Biomassa contendo o requerimento técnico, sumário executivo do plano estrutural de negócios e

de viabilidade econômica, bem como um contrato internacional de importação (Itália) e os

documentos de venda de toda a produção (BRF) do projeto).

10. Período de construção e entrega (meses entre o momento da assinatura do contrato e a

entrega do equipamento em cronograma técnico apresentado pela Brasil Biomassa).



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

. Financiamento à Importação (Finimp) Repasse. Conjunto de linhas de crédito especiais para a

importação de bens de capital, máquinas, equipamentos e serviços.

A quem se destina? Empresas importadoras clientes do Banco do Brasil.

Principais vantagens: Taxas fixas ao longo de todo o financiamento, o que facilita a previsão do

fluxo de caixa do importador. Taxas de juros compatíveis às praticadas no mercado

internacional. Linhas de crédito com prazos que podem chegar a 10 anos. Financiamento de até

100% do valor da importação, incluindo despesas locais com o desembaraço da mercadoria nos

financiamentos de longo prazo. Acesso à tecnologia estrangeira ainda não presente no Brasil;

DOCUMENTOS : Relatórios de Informações adicionais preenchidos (um para cada Empresa),

com assinatura da respectiva Empresa e Contador Responsável (pedimos atenção no campo

faturamento dos últimos meses, que tem fundamental importância em ser preenchido, de

acordo com os dados dos balanços). O Faturamento pode ser preenchido em relação à parte .

2) ANÁLISE DO PROJETO: Projeto executivo de negócios e de viabilidade econômica

Adicionalmente informar/encaminhar:

=> Recursos Próprios: origem e incluir, no caso de aporte de capital, a data prevista de

integralização. Projeto: data prevista para entrar em operaçãoQuadro de Usos e Fontes:deverá

conter informações sobre TODOS os gastos realizados e a realizar necessários para o projeto,

mesmo que não incluídos no pedido de financiamento.

=> Garantias: matrícula e laudo de avaliação atualizados dos imóveis oferecidos em garantia,

bem como margem disponível para a hipoteca;

=> Experiência profissional: informações detalhadas sobre a experiência dos sócios no

segmento de atuação do projeto a ser realizados.

LINHA ESPECIAL FINANCIAMENTO 



BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

TECNOLOGIA INDUSTRIAL PROCESSAMENTO PELLETS

TECNOLOGIA MODULAR E COMPACTA 

PRODUÇÃO DE PELLETS



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS  

PROCESSO INDUSTRIAL COMPACTO DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A matéria-prima (maravalha,

micro-pó e serragem) será recebida no pátio de recepção de matéria-prima (área de

armazenamento de matéria-prima). A matéria-prima será transportada até a área de pré-

armazenamento e de refinação industrial e depois ao silo de matéria-prima (podendo ficar

armazenada por três dias em retenção da biomassa) e ao processo peletização e resfriamento

industrial.

Na área industrial temos um conjunto de atividades preliminares de preparação da matéria-

prima com o objetivo de processamento da biomassa se agrupando em três etapas preliminares:

Recebimento da matéria-prima . Área de Preparação da matéria-prima para o processo

industrial. Área de Estocagem (silo de recebimento de matéria-prima) para o processo industrial.



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS  

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

matéria-prima e todos os caminhões que devem ser pesados na entrada das instalações da

empresa e na saída, ou seja, antes e após o descarregamento e classificados quanto à matéria-

prima fornecida.

Deste processo resulta um documento de pesagem. De forma a controlar e assegurar a

qualidade da matéria-prima recepcionada, todas as cargas estão sujeitas a uma inspeção

visual, efetuada pelo Supervisor de Logística Interna. Caso ocorra algum problema acerca da

qualidade da matéria-prima, existirá um registro no documento de pesagem refletindo na

aplicação de um desconto na quantidade referida na nota de venda e na respectiva fatura de

pagamento.



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS  

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

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

da madeira.

DETENÇÃO DE METAIS. A matéria-prima é transferida por transporte pneumático passando pelo

detector de metais ou resíduos (pedra e inertes).

A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material contaminante como pedras, vidro e

metal.

Se a remoção de este tipo de contaminantes não for considerada, pode provocar falhas e avarias

nos equipamentos, principalmente danos nos rolamentos de pressão.



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS  

SISTEMA DE MOAGEM INDUSTRIAL. Nesta fase industrial iniciamos como processo de refinação

e de moagem industrial (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao

tamanho máximo 2 a 4 mm – redimensionamento da matéria-prima) da matéria-prima. A

matéria-prima é transportada (pneumático de transporte) até a área de refinação e de moagem

industrial. Os transportadores e exaustores tem um sistema de aspiração de ar contínuo (poeira)

e um controle de combustão.

O nosso sistema industrial de refinação e moagem utiliza um moinho martelo. A

homogeneização e estabilização da matéria-prima têm como finalidade obter um produto com

características constantes (o mercado requer que o produto tenha uma superfície externa lisa e

muito resistente à abrasão, brilhante com uma boa resistência mecânica).

Martelos planos de aço, rodando em alta velocidade, quebram materiais alimentados até

virarem grãos/pó (definido pela malha da peneira escolhida). Elementos estacionários de

refinamento integrados no moinho ajudam na redução de tamanho. A descarga do produto final

pode ser realizada pneumaticamente ou mecanicamente.



Many contract counterparties use

standardized insurance language“

TECNOLOGIA COMPACTA PELLETS  

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

iniciamos como processo de peletização industrial. A matéria-prima que passou pelo processo

de refinação (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho

máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima) e que se encontra no silo de

armazenamento (sistema de alimentação automático) para o processo industrial de peletização.

Através de filtro de mangas e um sistema de sucção, a matéria-prima seca e triturada é

transferida para o processo de peletização.

A fibra é comprimida por rolos de prensagem (granulador) com um dimensionamento para a

produção de pellets (6,5mm).
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É prevista a instalação de um sistema auxiliar de aspiração geral de pó com filtros finais de

tratamento de ar emitido na atmosfera.Os pellets produzidos na operação de peletização

seguem para a operação seguinte por meio de um transportador pneumático. Após o processo

de peletização, os pellets encontram-se a uma elevada temperatura, a rondar os 90-95ºC.

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

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

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

dos pellets. Para se processar o armazenamento e acondicionamento em condições corretas, a

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

movimentação efetuada por um transportador e um elevador de canecas para a saída do

produto final (granel ou embalagem industrial). Após o processo de fabricação de pellets,

procede a separação dos finos residuais ou partículas excedentes que se foram gerando ao

longo do processo de peletização e resfriamento.
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SISTEMA DE EMBALAGEM INDUSTRIAL. Na última fase industrial temos os sistemas adicionais

de controle de energia, de armazenamento, expedição, transporte e embalagem industrial. Este

sistema pode ser controlado manual ou automaticamente. No fim da linha de produção os

pellets podem ser armazenados em silos.

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

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

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

aquecimento de hotéis, piscinas e aviários).

Os pellets são facilmente armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não

favorecer o desenvolvimento de bactérias ou fungos, embora possuam uma baixa percentagem

de umidade (cerca 7%).
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Para armazenar uma tonelada de produto é necessário um depósito de 1,8 m3. O local de

armazenagem de pellets deve manter-se seco todo o ano. A umidade normal do ar, tal como

aquela que ocorre todo o ano como resultado das condições atmosféricas, não danifica as

pellets de madeira. Os pellets no mercado interno são distribuídos a granel, transportados por

caminhões ou empacotados em sacos de 15 kg ou big-bags de 1 000 kg. Os sacos são

entregues em paletes, normalmente de 1 tonelada ou em embalagem plástica. Pellets que

vamos produzir é de qualidade premium com excelente qualidade (elevado poder de geração de

energia) que utilizou a matéria-prima, cumprindo todos os requisitos de qualidade da norma

ENplus A1 (baixa produção de cinzas). Produto certificado e qualificado para o consumo

doméstico (residencial na União Européia e Estados Unidos).
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Solução completa, rentável e econômica para as empresas e investidores, para desenvolvimento

de uma unidade industrial modular e compacta de processamento de biomassa florestal e

industrial para a produção de pellets com segurança e qualidade internacional para a produção

energética de pellets. O sistema de processamento compacto e modular de produção de

pellets utiliza os resíduos industriais com baixo valor agregado (seco na forma de serragem ou

micro-pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril (adaptável em instalações

industriais), com um reduzido custo de aquisição (menor número de equipamentos e um baixo

preço dos equipamentos no mercado nacional e internacional). Com uma possibilidade de

mudança de local de produção (facilidade no desenvolvimento industrial) e com uma produção

de alta qualidade (padrão internacional dos equipamentos) E uma planta básica (produção de

7.200 toneladas/ano de pellets) e 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) com a (capacidade industrial de produção de 11.232 á 13.824 toneladas

de pellets por ano. Vamos enumerar as vantagens da utilização da unidade compacta e modular

de processamento de pellets :

1. A unidade modular e compacta de produção de pellets de madeira é de fácil operação e de

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

equipamentos e a operacionalização do sistema de produção) com um sistema compacto de

equipamentos (sistema de refinação da matéria-prima ao sistema de peletização, resfriamento

e de embalagem industrial) com qualidade comprovada em plantas em funcionamento (linha de

equipamentos desenvolvida pelos engenheiros da PelletsBrasil e da engenharia da empresa

italiana de equipamentos) de produção de pellets que atende todas as normas vigentes de

qualidade no Brasil (norma ISO 9001).

2. 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). Uma linha

especial de inovação para a produção de pellets (pelos bancos de fomentos e comerciais.

Acesso à tecnologia estrangeira ainda não presente no Brasil.
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3. Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1 á 10 toneladas/hora de pellets com

a qualidade ENPlus A1 para o uso no mercado residencial. Os equipamentos são de alta

confiabilidade, durabilidade, facilidade de manutenção e gerenciamento.

4. E uma linha internacional (A ECA do governo italiano com a função de apoiar operações de

exportação da Itália para o resto do mundo. Com este seguro e ainda assim ter a possibilidade

de receber à vista, descontando as notas promissórios garantidas em um banco italiano e sem

burocracia de financiamento) de financiamento (sem garantia real, sem juros e sem burocracia

de financiamento avaliando os balanços da empresa – capacidade financeira de pagamento do

financiamento internacional) da Itália (importação dos equipamentos da unidade pellets).

Vantagem desta estrutura para o importador: Termos de pagamentos com prazos maiores e

taxas competitivas sem a necessidade de utilizar linhas bancárias. A estrutura é de um

financiamento direto do fornecedor.

5. Para a produção industrial de pellets de madeira, podemos em utilizar todos os tipos de

matéria-prima do processo industrial da madeira (cavaco fino, serragem, maravalha ou pó-de-

serra) com umidade baixa de qualquer tipo de madeira. Do processo de silvicultura (pinus,

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

palmeira, seringueira e caatinga).

6. Sendo um equipamento compacto (com sistema de refinação, peletização e refriamento e de

embalagem industrial) de produção industrial (envolve um menor número de equipamentos)

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. Temos ex-tarifário dos equipamentos industriais.

7. 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.
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8. A unidade compacta de produção de pellets (pode ser retirado do local de produção) com

uma operação automatizada. Melhor relação custo benefício do mercado de equipamentos de

produção de pellets. Eficiência térmica com um baixo custo de manutenção dos equipamentos e

reduzido consumo energético dos equipamentos de produção de pellets.

9. 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). Esta é a única tecnologia em desenvolvimento no Brasil na forma compacta de

produção de pellets.

10. Desenvolvemos os testes de 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.

11. Com o recente aumento dos preços dos combustíveis fósseis e do gás natural o pellet é a

melhor solução energética no Brasil e no exterior. A perspectiva é que nos próximos cinco anos a

demanda mundial por pellets de biomassa salte das 25 milhões de toneladas comercializadas

hoje para 80 milhões (AEBIOM 2020).

12. 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 .

13. Para o empresário que pretende em produzir pellets com a tecnologia compacta e modular

temos um excelente retorno aos investimentos com custos relativamente baixos de produção e

de investimentos e um fator positivo no uso de equipamentos internacionais com uma linha

especial de financiamento com pagamento em cinco anos, sem juros e a necessidade de

garantia real.
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14. 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 160,00 (FOB Porto) ou 200,00 (euros) (CIF Itália).

15. Para o empresário do setor florestal e industrial que pretende em produzir pellets com a

tecnologia compacta e modular, ele vai agregar um grande valor para o aproveitamento dos

resíduos industriais e florestais de baixo consumo e valoração econômica. A tendência no

mercado nacional é a produção industrial de pellets como um produto de maior valor

adicionado.

16. 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.

17. A empresa produtora terá um enorme mercado de consumo nacional para os pellets

produzidos. A utilização de pellets de madeira como combustível já é comum em aplicações tão

diversificadas como fornos de padarias, fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de

pintura de veículos, estufas de flores, secagem de grãos, calefação de moradias, aquecimento

de água, avicultura, frigoríficos, na indústria (todas que utilizam caldeiras industriais), no

comércio (geração de energia térmica) e para o aquecimento residencial. Os sistemas de

caldeiras a pellets podem ser aplicados em grandes construções como hospitais, escolas e

outros edifícios públicos. No Brasil, hoje um produto de qualidade está sendo comercializado

entre R$ 580,00 á R$ 830,00 a tonelada.
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18. Além disso, o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos para a combustão de pellets

de biomassa tem crescido no mercado brasileiro (mais de 200 redes de hotelarias e

aquecimento de piscinas utilizam pellets). Atualmente as cooperativas (aquecimento de grãos)

e o setor de avicultura (aquecimento térmico) estão utilizando pellets para geração de energia

térmica, necessitando que sejam implantadas novas unidades industriais para abastecer o

mercado interno. A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets em todo o

sistema de aviários. São mais de 10.500 aviários no Brasil com o uso de mais de 250.000

ton./mês de pellets. A maior empresa de proteína animal do Brasil pretende em utilizar mais de

35.000 ton./mês no Rio Grande do sul e mais de 30.000 ton./mês no Paraná.

19. 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 01 ton./hora e no

primeiro ano de trabalho tem um faturamento de venda do seu produto no mercado interno (RS

3.960.000,00)). No nosso modelo de negócio o financiamento internacional dos equipamentos

(linha de financiamento de quatro anos) você vai pagar em oito parcelas (mínimo de R$

71.250,00). E ainda a rentabilidade da unidade compacta no primeiro ano será de 38,55% e

após o financiamento 43,50% com um playback simples de 1,3 anos para recuperar todo o

investimento, uma taxa interna de retorno de 38,% 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.

20. 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 em equipamentos para uma unidade de produção de anual de 13.824 ton./pellets

com o sistema de refinação, peletização, resfriamento e de embalagem manual com um produto

de qualidade. Este negócio pode dar um lucro no primeiro ano de RS 4.903.775,7 (quitando

todo o financiamento) e no segundo de RS 6.398.677,60. E ainda a rentabilidade da unidade

compacta no primeiro ano será de 48,55% e após o financiamento 53,50% com um playback

simples de 1,3 anos para recuperar todo o investimento um índice de lucratividade R$ 1,00

investido na empresa, depois de 4 anos resultará em R$ 6,55 o capital, uma taxa interna de

retorno de 48,% positiva para a implantação da unidade industrial.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Seja bem-vindo à Brasil Biomassa Pellets Business.

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

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em

São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets Business é empresa

líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e projetos empresariais sustentáveis

e engenharia e tecnologia industrial na implantação de projetos industriais atuando como braço

técnico e operacional das principais empresas nacionais e internacionais dos segmentos

industriais de energia, bioenergia, biomassa e pellets.

Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e assumir cada vez mais desafios, a Brasil

Biomassa Pellets Business marca o ano em que completa dezesseis anos de história com o

desenvolvimento da inovadora tecnologia compacta e modular de aproveitamento da biomassa

no processamento de pellets com a representação exclusiva na América do Sul da La Meccânica

Itália, segunda empresa mundial detentora da tecnologia de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial, agroindustrial e sucroenergética na produção de pellets.

.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Seja bem-vindo à Brasil Biomassa Pellets Business.

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

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em

São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets Business é empresa

líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e projetos empresariais sustentáveis

e engenharia e tecnologia industrial na implantação de projetos industriais atuando como braço

técnico e operacional das principais empresas nacionais e internacionais dos segmentos

industriais de energia, bioenergia, biomassa e pellets.

Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e assumir cada vez mais desafios, a Brasil

Biomassa Pellets Business marca o ano em que completa dezesseis anos de história com o

desenvolvimento da inovadora tecnologia compacta e modular de aproveitamento da biomassa

no processamento de pellets com a representação exclusiva na América do Sul da La Meccânica

Itália, segunda empresa mundial detentora da tecnologia de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial, agroindustrial e sucroenergética na produção de pellets.

.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
É o início de uma nova etapa na implantação da sinergia dos serviços oferecidos nas suas

“Soluções 360°” – consultoria e engenharia industrial, financiamento internacional, tecnologia,

fabricação e equipamentos, certificação e o marketing nacional e internacional possibilitando

assim um atendimento cada vez mais integrado aos seus clientes.

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

implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para cogeração de

energia, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e pellets, Enumeramos as

principais vantagens:

Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma avaliação do plano estrutural de

negócios, logística, benefícios fiscais e licenciamento ambiental e mapeamento da matéria-prima

até o desenvolvimento do produto final. Com a garantia de qualidade e de venda; economia em

termos de aquisição dos equipamentos e contando com uma linha de financiamento

internacional; Integração de processos envolvendo a consultoria técnica e os estudos de

viabilidade econômica e financiamento e a tecnologia de produção industrial.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e engenharia industrial agregando mais de 22

profissionais na área de engenharia industrial e florestal, economia e planejamento estratégico,

marketing internacional e na gestão de negócios.

A Brasil Biomassa Pellets Business participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios, mapeamento

de fornecimento de matéria-prima, estudo de transporte e logística, licenciamento ambiental,

estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento nacional e internacional,

engenharia básica e montagem industrial e tecnologia industrial de equipamentos de produção e

aproveitamento de biomassa, cogeração e microgeração de energia, torrefação da biomassa,

exportação de woodchips, briquete e pellets até a fase final de implantação das unidades

industriais com a certificação do produto final e a garantia de venda com o desenvolvimento do

plano de marketing e a comercialização de produtos para empresas do Brasil, Estados Unidos,

Costa do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União Europeia.

.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados para o setor

como pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro BMG, Bertin,

Biopelleets Brasil, Naturasul Engeenharia, Cosan Biomassa Raizen, EBX, ThyssenGroup,

Amendôas do Brasil, Imerys Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Peellets do

Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia Lee Energy Solution, Abellon Clean Energy,

dentre centenas de empresas.

A Brasil Biomassa Pellets Business é sócia fundadora da Associação Brasileira das Indústrias de

Biomassa e Energia Renovável a maior entidade internacional do setor biomassa com mais de

1.390 empresas associadas e fundadora do Instituto Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da

PelletsBrasil Indústria de Equipamentos de Produção de Pellets e Briquetes.

Participa também como sócia da European Energy SRL uma empresa com atuação direta no

mercado de negócios da União Europeia na área de biomassa, bioenergia e pellets.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da

Brasil Biomassa Pellets Business representada pela vasta expertise de sua equipe de

gerenciamento, engenharia, fabricação e implantação é referência na criação e implementação

de projetos sustentáveis de alta performance integrados para a indústria. Modalidades de

trabalho:

Tecnologias industrial, produtos e sistemas

EPC – Gerenciamento > Tecnologia > Engenharia > Equipamentos > Montagem >

Equipamentos de biomassa, bioenergia e pellets.

Engenharia básica de processo industrial.

Consultoria em financiamento internacional/auditorias ou estudos especializados.

A Brasil Biomassa Pellets Business é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor

energético com larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação

econômico-financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial para geração de energia na forma de cogeração e microgeração

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

.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Nossa engenharia atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas, com especialidade em

energia limpa, biomassa, bioenergia e pellets desde a execução do plano estrutural de negócios,

viabilidade econômica, planejamento em três fases, estudo de mercado, estudo de concorrentes,

execução e performance.

Equipe multidisciplinar atuando em: Gerenciamento, desenvolvimento e implantação de projetos,

tecnologia industrial, logística, licenciamento ambiental e meio ambiente, finanças e crédito,

administração, engenharia e mercado nacional e internacional.

Atuamos com diversos segmentos e especialmente o setor florestal, da indústria de

processamento da madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação, compensados, mdf,

movelaria e agentes do setor de produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo e gás;

indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
CERTIFICAÇÕES. A Brasil Biomassa Pellets Business prioriza a qualidade e a eficiência em seus

produtos, serviços e processos. Isso se comprova pelas diversas certificações técnicas

conquistadas ao longo do tempo, como a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - NBR

ISO 9001:2008. A conquista destas certificações garante que, ao contar com as soluções da

Brasil Biomassa Pellets Business, o cliente terá serviços de qualidade e alto nível técnico, aferido

pelos principais órgãos certificadores do mercado.

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

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

Tornar a nossa tecnologia industrial como um diferencial no mercado, garantindo sua excelência

em qualidade, através da Brasil Biomassa.

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

utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Valor Competitivo: Definição com o cliente da melhor solução de equipamento, tendo em atenção

os fatores: Custo total/ Financiamento/ Tecnologia/ Qualidade/Flexibilidade/Nível Produtivo.

Capacidade Global: Representação de uma rede Global e Abrangente das melhores Marcas de

Equipamento do Mundo. Estudo e realização de projetos nacional e internacional.

Foco no Cliente: Resposta Rápida ao cliente, através da Estrutura de gerenciamento, que cobre

todas as regiões. Oferta de serviços diferenciados por cliente (Manutenção, Formação,

Financiamento, Projetos e Venda Nacional e Internacional).

VISÃO. Atuamos com a visão no fortalecimento da gestão e na governança em sustentabilidade de

nossos clientes.

Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar oportunidades de aplicação da

sustentabilidade na prática: no cotidiano dos processos, projetos e ações da empresa.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

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

POLÍTICA DE QUALIDADE. Promover o desenvolvimento das competências dos nossos

colaboradores e assegurar a comunicação entre todos os envolvidos para garantir o sucesso da

nossa empresa. Melhorar continuamente a eficácia do nosso Sistema de Gestão da Qualidade

através da sua revisão e dos objetivos estabelecidos.

OBJETIVOS. A Brasil Biomassa Pellets Business tem por objetivos em oferecer serviços de

consultoria e engenharia industrial de alto nível, na área de geração de energia com o uso da

biomassa para o mercado nacional e internacional, na exportação de woodchips, na torrefação da

biomassa e no desenvolvimento da tecnologia industrial de processamento de pellets com

utilização eficiente da energia dela obtida e gerada pelo processamento industrial visando

atender a demanda interna de energia, o mercado doméstico de energia da Europa e em projetos

de exportação visando atender os grandes players comerciais das centrais de energia.

.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Política Anticorrupção. A Política Anticorrupção reafirma nosso compromisso de conduzir os

negócios com integridade, cumprindo com as leis anticorrupção onde quer que façamos negócios.

As instruções estão focadas no cumprimento da Lei de Práticas de Corrupção. A Brasil Biomassa

Pellets Business através do instrumento da compliance, que os padrões de excelência e

competitividade técnico comercial sejam os únicos a serem contemplados nos processos de

licitação, orçamentos e todo e qualquer tipo de relações que envolvam disputas comerciais.

Para tanto, disponibilizamos nossos manuais de Compliance, Conduta Disciplinar e Ética e

Anticorrupção, além de um mecanismo de denúncia a quaisquer eventos de má conduta

disciplinar e ética, sendo assim um instrumento que nos garanta uma comunicação com a

sociedade que nos cerca, em possíveis ações que tragam uma postura que não seja alinhada a

esses padrões, sejam elas cometidas por colaboradores (as) de qualquer área ou escalão, que

respondam por processos da empresa.

.
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NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

NOVA PARCERIA INTERNACIONAL INDUSTRIAL

ATUAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE NA AMÉRICA DO SUL NA TECNOLOGIA AVANÇADA DE PRODUÇÃO

DE PELLETS COM O MEEMORANDO DE ENTENDIMENTO ASSINADO COM A LA MECCÂNICA ITÁLIA

UMA GRANDE PARCERIA PREPARADA PARA NOVOS DESAFIOS
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DIRETOR EXECUTIVO BRASIL BIOMASSA PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Coordenado pelo consultor Celso Marcelo de Oliveira especializado em desenvolvimento de

projeto empresarial sustentável na área de biomassa e bioenergia. Especialização em Bioenergia

e Biomassa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Lisboa Portugal. Autor das

Obras Energia Renovável, Wood Pellets Brasil e Biomassa e Bioenergia. Diretor Executivo da

Brasil Biomassa e Energia Renovável. Conferencista com mais de cento e quarenta cinco

palestras em Congressos Nacionais e Internacionais com destaque All About Energy, Biomass

Investing Brazil, Energy Summit e América Pulp & Paper Outlook Conference. Participou do

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

intervenção do Syndicat Producteurs de granulés de Bois France. Diretor Executivo da European

Energy SRL. Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia. Convidado pelo

Governo Federal para a participação da Missão Brasil Holanda Acordo Bilateral de Bioenergia e

Biomassa. Membro participante da EUBIA European Biomass Industry Association e Renewable

Energy Association.

Presidente 2018-2024 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável.

Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets Biomassa.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

A Brasil Biomassa Pellets Business especializou no aproveitamento da biomassa no

desenvolvimento de negócios sustentáveis que pode revelar-se numa oportunidade de valorização

do mundo rural com a geração de emprego e na criação de empreendimentos energéticos

sustentáveis com excelente retorno financeiro.

A biomassa tem uma série de problemas que inviabilizam a sua produção comercial como o alto

teor de umidade, o baixo poder calorífico, a granulometria irregular e o custo elevado do

transporte rodoviário (transportando 55% de água – umidade) o que tornam a biomassa um

combustível de baixa qualidade e retorno comercial.

A Brasil Biomassa Pellets Business é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor

energético com larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação

econômico-financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial para geração de energia na forma de co-geração e micro-geração

de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Desenvolvimento de negócios comerciais pela Brasil Biomassa com fundo florestal e investidores

nacionais e internacionais na área florestal. Desenvolvemos uma estratégia para disponibilizar

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

ao fundo de investimentos.

A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos de ativos florestais.

Desenvolvemos uma estratégia consultiva para disponibilizar informações e negócios com

rentabilidade para os detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão técnica ao fundo

de investimentos. Trabalhamos nas possibilidades de gerar valor com melhorias silviculturais para

as empresas e conhecimento dos mercados regionais de produtores e utilizadores da madeira e a

biomassa florestal.

Atualmente trabalhamos com dezenas empresas de base florestal (ativos florestais) e no

processamento mecânico da madeira em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato

Grosso do Sul e da Bahia.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência na conversão de madeira lenhosa e

utilização de resíduos de fontes sustentáveis; otimização de atividades florestais; demonstração

da viabilidade de implantação de unidades de produção de briquetes e pellets. Bem como de

projetos detalhados de gerenciamento da implantação de unidade de geração a vapor com o uso

da biomassa e de engenharia e gerenciamento para implantação dos bioparques de biomassa

florestal e industrial para o processamento e a venda de energia.

Para o aproveitamento sustentável dos resíduos para a geração de energia ou para uma

industrialização (pellets ou briquete) sugerimos a implantação dos Bioparques ou Centro de

Recolhimento e de Processamento de Resíduos Florestais e Industriais .

Na cadeia de aproveitamento da biomassa florestal temos três fases distintas:

1. Recolhimento dos Resíduos na Unidade Florestal e o Processamento por uma Trituração ou

Picagem Industrial.

2. Sistema adequado de Transporte dos Resíduos Florestais ou da Biomassa Industrial.

3. Sistema de Utilização dos Resíduos em Combustão em Caldeira Industrial ou na Produção de

WoodChips, WoodPelelts ou Briquete.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL
Desenvolvemos uma série de atividades de mapeamento de biomassa para projetos de co-

geração de energia e para a produção de pellets. Realizamos um mapeamento de disponibilidade

dos resíduos de biomassa florestal e industrial, bem como avaliamos a qualidade energética

análises de cada tipo de biomassa em determinada região no Brasil. Utilizamos dados do

controle de qualidade das propriedades energéticas da biomassa usada na geração de energia.

O trabalho da Brasil Biomassa vem se diversificando com o estudo desenvolvido para a Thyssen

Kroupp com o mapeamento do potencial de biomassa no Brasil para o desenvolvimento de

negócios e projetos na área de torrefação de biomassa. No ano de 2019 a Brasil Biomassa foi

contratada pela Imerys Caulin no Estado do Pará visando um estudo de mercado, fornecimento e

potencialidade da biomassa florestal e industrial e agroindustrial para o atendimento futuro de

fornecimento para a mudança da matriz energética. Fornecimento à Imerys todo o conhecimento

necessário para entender a estabilidade e as condições gerais do mercado de fornecimento de

biomassa - caso a Imerys decida mudar sua matriz energética para uma geração baseada em

biomassa.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Soluções área florestal e industrial com estudo e projetos de desenvolvimento de floresta para

fins energético. Desenvolvemos uma série de projetos de plantações florestais com a finalidade

de uso para co-geração de energia e para a produção de pellets.

O plantio de florestas comerciais, como eucalipto e pinus, garante renda extra para o produtor

com balanço positivo na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de plantio é otimista para os

próximos anos, devido à demanda dos setores madeireiros, moveleiros, energéticos e de celulose.

A expectativa do Ministério da Agricultura é aumentar a área de florestas, até 2020, de seis

milhões de hectares para nove milhões de hectares. Isso poderá reduzir a emissão de oito milhões

a dez milhões de toneladas de CO2 equivalentes, no decênio.

As plantações energéticas têm um grande potencial como fonte produtora de biomassa para

geração de energia. As altas produtividades obtidas em plantações florestais (particularmente do

gênero Eucalyptus) os custos de geração da eletricidade com madeira de reflorestamento podem

ser minimizados, tornando o investimento mais atrativo.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS FLORESTAL

Soluções para a área florestal para exportação com o desenvolvimento do departamento de

oportunidades de negócios internacionais. A Brasil Biomassa participou na administração e

exportação de woodchips em Concepción no Chile. Utilizando a logística de exportação de

WoodChips pelo Porto de Puchoco e Coronel no Chile.

A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora de woodchips (cavaco de

madeira limpo e sem casca de pinus) em quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT pelo sistema de

exportação via container para atender o requerimento comercial internacional da Xiamen C&D

Paper & Pulp Co.,Ltd.da China pelo Porto de Itajaí em Santa Catarina. Desenvolvemos operações

de exportação de woodchips de eucalyptus para a Coréia do Sul e de biomassa para geração de

energia para a Europa. Estamos trabalhando com os maiores players comerciais da Ásia para o

desenvolvimento de operações de exportação. Hoje representamos mais de vinte e cinco

empresas florestais e produtores de biomassa e woodchips para o desenvolvimento de negócios

na exportação, com a experiência técnica e documental e no estudo de mercado que facilitam aos

players comerciais internacionais e investidores para implementar novas estratégias de negócios.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS ENERGIA

Apresentamos uma solução estratégica da Brasil Biomassa e Energia Renovável para os

empresários brasileiro para o desenvolvimento de um novo negócio: o aproveitamento de resíduos

florestais e industriais para geração de energia com a microgeração. A geração distribuída é

caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes

renováveis ou a biomassa, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica.

A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o

aproveitamento de resíduos florestais e industriais para fins energéticos. Trabalhamos com

projetos de aumento da eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de

fontes sustentáveis. Otimização de atividades florestais; demonstração da viabilidade de

implantação de unidades de microgeração de energia.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a qualifica a avaliar e viabilizar a

utilização dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos, considerando toda a cadeia

produtiva, bem como a quantificação dos resíduos gerados, aspectos técnicos, econômicos e

ambientais e para a viabilidade no desenvolvimento de um negócio sustentável.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS TORREFAÇÃO BIOMASSA

Soluções na área de projetos de torrefação de biomassa florestal, industrial e agroindustrial para

produção de energia .As atividades da Brasil Biomassa incluem os serviços especializados em

estudos de viabilidade técnica e econômica, do plano estrutural de negócios e do planejamento

estratégico para a implantação de uma unidade industrial de torrefação da biomassa com alto

poder energético. Atua também no desenvolvimento dos relatórios técnicos e administrativos

necessários para a implantação da unidade com o uso de equipamentos produzidos no Brasil e na

Alemanha.

A torrefação da biomassa tem um alto poder de energia (calorífico) e uma baixa umidade. Na

Europa é utilizada para a queima industrial com o carvão numa proporção de 50% á 80%. Pela

torrefação ocorre um aumento energético da biomassa gerando uma economia de transporte e

armazenamento bem como uma redução na umidade do produto menos de 1,5%. Buscamos

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

responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS BRIQUETE

Soluções de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial em briquete. A

Brasil Biomassa desenvolve uma série de projetos industriais de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial e agroindustrial em briquete, atuando desde os estudos de viabilidade

econômica e planejamento estratégico de negócios, engenharia industrial e licenciamento

ambiental até o gerenciamento completo de sua implementação com o uso dos equipamentos e

certificação do produto e o desenvolvimento do plano de marketing nacional e internacional.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo financeiro BMG para o desenvolvimento de três

projetos industriais. O primeiro projeto visava a implantação de uma unidade industrial de

produção de briquete com capacidade de 84.000 ton. por ano na região próxima ao Porto de

Imbituba SC. O segundo projeto para grupo financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos

de babaçu no estado do Piauí na produção sustentável do biobriquete com capacidade de 40.000

ton. por ano. A Brasil Biomassa desenvolveu o terceiro projeto envolvendo os resíduos de casca

de cacau na Costa do Marfim para a produção sustentável do biobriquete de cacau. O projeto

visava a implantação de uma unidade industrial na Costa do Marfim de produção de biobriquete

com capacidade de 60.000 ton. por ano.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SUCROENERGÉTICO
Soluções na área de projetos de aproveitamento da biomassa do setor sucroenergético e da cana

energia para a produção de pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso as principais

unidades industriais de processamento de pellets com o uso da palha e do bagaço de cana-de-

açúcar. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é um combustível sólido de granulado

de resíduos de bagaço de cana prensado, proveniente de processo industrial do setor

sucroalcooleiro. A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo sucroenergético do Brasil, a

Cosan Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de bagaço e da palha da cana em pellets em São Paulo com a produção de 175.000 mt/ano.

A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade no

aproveitamento e o uso da cana energia para o processamento de pellets. A Brasil Biomassa foi

contratada para o desenvolvimento do maior projeto mundial de pellets da cana energia. Estamos

implantando para a IKOS Internacional uma unidade industrial de pellets da cana energia com a

produção anual de 1.600.000 mt/ano onde a instalação compõem uma unidade de

armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS PELLETS

Soluções para a área florestal para o desenvolvimento de um novo negócio de aproveitamento da

biomassa florestal e industrial e de ativos florestais para a produção de pellets de madeira para

uso no mercado interno (aquecimento na rede de hotelaria e piscinas ou para aquecimento de

grãos e silvicultura) ou para o mercado de exportação.

A Brasil Biomassa já elaborou diversos projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e o

uso da biomassa florestal e industrial para o processamento de pellets de madeira . Sendo

desde projetos conceituais e plano estrutural de negócios e estudos de pré-viabilidade técnica e

econômica, projeto de financiamento com linha de inovação aos agentes de fomentos e uma linha

internacional para aquisição de equipamentos da Itália e do planejamento estratégico para a

implantação com grau de segurança de uma unidade industrial de pellets dentro da qualidade de

consumo industrial e doméstico internacional. Através de soluções integradas de energia

renovável com a produção de pellets de madeira com uso sustentável da biomassa florestal e

industrial e sem a geração de danos ambientais.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa e Energia Renovável Fone: 41 33352284     41 996473481  

O departamento de desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e financeira da Brasil

Biomassa e Energia Renovável, já prestou serviços para clientes dos mais diversos ramos,

demonstrando comprovada capacidade técnica.

A Brasil Biomassa atua mercado consultivo e desenvolvimento industrial atuando com

transparência e segurança e mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade

como os grupos empresariais nacionais e internacionais:

Grupo BMG Desenvolvimento de estudos e projetos para implantação de unidades industriais de

briquete de madeira em Minas Gerais, briquete de resíduos de babaçu no Piauí e briquete de

resíduos de cacau na Costa do Marfim (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia).

Naturasul Engenharia. A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Naturasul de Porto Velho

Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

lenhosos da UHE Santo Antonio na transformação de woodpellets. A BBER desenvolveu um

plano de negócios, project finance e o estudo de viabilidade econômica e financeira para a

implantação da unidade industrial em Porto Velho com capacidade de 50.000 ton. por ano. O

projeto encontra-se em avaliação pelos diretores da empresa que desenvolvem a atividade de

supressão florestal e que detém um grande contingente de matéria-prima para ser utilizado no

processo industrial. Este projeto foi considerado exemplar pelo consórcio que administra a UHE

pelo critério de sustentabilidade ao uso de resíduos lenhosos em supressão florestal.

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Bertin Biopellets Brasil (implantação da

unidade de pellets de madeira 72.000 mt/ano em funcionamento na cidade de Lins São Paulo)

com o planejamento estratégico, equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da

produção de pellets e o processo de exportação de pellets para a Itália. Trata-se da maior unidade

industrial privada de produção de pellets de madeira do Estado de São Paulo.



A Brasil Biomassa

implantou e em pleno

funcionamento para a

Biopellets Brasil (Bertin) a

maior unidade industrial de

matéria-prima de tora,

serragem e lenha de pinus e

eucalipto produção de

pellets com capacidade de

72.000 ton/ano.

Utilizamos um mix de

tecnologia industrial com

equipamentos nacionais e

internacionais com

obtenção do financiamento

pela linha de inovação pelo

BNDES. Toda a produção

industrial é exportada para

a União Européia.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  PINUS BRASIL 72.000 MT/ANO 

UNIDADE

INDUSTRIAL

PELLETS 

PINUS

BIOPELLETS BRASIL

LINS 

SÃO PAULO
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PROJETOS DESENVOLVIDOS BRASIL BIOMASSA

Brasil Biomassa e Energia Renovável Fone: 41 33352284     41 996473481  

Nova Itália Florestal. A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Nova Itália Florestal e Madeiras

de Porto Velho Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos

resíduos lenhosos da UHE Jirau na transformação de woodpellets. Encontra-se em

desenvolvimento o projeto industrial que será implantado em Porto Velho com capacidade de

50.000 ton. por ano. Trata-se do maior projeto industrial sustentável com o uso de resíduos de

supressão florestal. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e

financeira, plano diretor e Project finance. O plano de negócios com um resultado de retorno de

1,8 anos. O plano diretor com a contratação de equipamentos nacionais. Administração do

projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Itacoatiara.

GSW Energia Renovável (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de

pellets em Dom Eliseu no Pará). Estamos implantando a maior unidade de pellets no Pará com

capacidade de 36.000 ton. por ano em Dom Eliseu. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e

de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do

financiamento pelo Banco do Amazônia.

BrBiomassa Pellets (desenvolvimento do plano de marketing internacional e exportação de pellets

no Paraná).

Saccaro Móveis (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Caxias do Sul RS).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Cosan Biomassa Raizen (implantação da

unidade de pellets com uso do bagaço e a palha da cana-de-açúcar 144.000 mt/ano em

funcionamento na cidade de Jaú São Paulo) com o planejamento estratégico, equipamentos e

engenharia industrial, financiamento FINEP e contrato de compra da produção de pellets para o

Japão. Trata-se da maior unidade industrial mundial de produção de biopellets da palha e do

bagaço da cana-de-açúcar.



UNIDADE

INDUSTRIAL

BIOPELLETS 

CANA-DE-AÇÚCAR

COSAN BIOMASSA

JAÚ

SÃO PAULO

A Brasil Biomassa

implantou e em pleno

funcionamento para a

Cosan Biomassa (Raízen) a

maior unidade industrial

mundial de aproveitamento

da cana-de-açúcar para

produção de biopellets com

capacidade de 144.000

ton/ano. Utilizamos um mix

de tecnologia industrial

com equipamentos

nacionais e internacionais

com obtenção do

financiamento pela linha de

inovação pelo FINEP. Toda

a produção industrial é

exportada para a Sumitomo

Japão.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL BIOPELLETS  BRASIL  144.000 MT/ANO
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Costamaq Industrial de Capivari do Sul para o desenvolvimento do projeto sustentável de

aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets com uma produção

estimada anual de 42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil). A BBER desenvolveu um

estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano de negócios com todas as

diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano

diretor. Apresentação do Project finance com mais de 100 páginas de planilha financeira em

estudo de 20 anos do negócio para apresentação no BRDE e os bancos de fomentos.

Forest Brazil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Lages SC).

The Colleman Group (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia e contrato de compra da produção

de pellets em Botucatu SP).

ECB Empresa Catarinense de Biomassa do The Colleman Goup o maior projeto industrial de

produção de woodpellets em Santa Catarina com apoio da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa

e do Governo do Estado de Santa Catarina. A unidade industrial vai aproveitar a materia-prima da

maior região florestal do Brasil em ativo florestal de pinus: região serrana. Com a participação

direta do maior distribuidor de toras de Madeira da região e com ativo florestal de mais de

1.000.000 toneladas de toras de pinus.

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Koala Pellets da cidade de Rio Negrinho SC do

processo de desenvolvimento industrial e de certificação para a exportação da produção

industrial de pellets (2.000 containers) para atender a grande demanda de consumo residencial

de pellets da Itália (Porto de Itajaí até o Porto de Livorno na Itália).



A Brasil Biomassa

desenvolveu no Chile uma

operação de exportação

de WoodChips no Porto de

Puchoco e Coronel em

Concepción no Chile.

A Brasil Biomassa é a

primeira empresa privada

nacional exportadora de

woodchips pelo Porto de

Itajaí para o mercado da

Coréia do Sul.

A Brasil Biomassa

desenvolveu e

operacionalizou a primeira

exportação internacional

de toda a produção da

Koala Pellets de Rio

Negrinho 24.000

toneladas de pellets com

qualificação internacional

para a Itália.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

OPERAÇÕES  DE EXPORTAÇÕES DE WOODCHIPS E 

PELLETS 

PROJETOS DE 

EXPORTAÇÃO DE 

WOODCHIPS E DE 

WOODPELLETS 
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ZPE Bahia. Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets com

uma produção estimada anual de 42.000 toneladas na Bahia. A BBER desenvolveu um estudo

estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento, plano de

negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de

consumo e o plano diretor.

GF Indústria de Pellets. A unidade industrial terá a capacidade de produção anual 72.000

toneladas direcionada ao mercado exportação. O grupo empresarial GF Indústria de Pellets do

Brasil decidiu em aproveitar os resíduos lenhosos, florestais e industriais na região de

Ananindeua no Pará no desenvolvimento de um novo e promissor negócio de industrialização da

madeira na forma de pellets utilizado para o aquecimento residencial e industrial no Brasil,

Estados Unidos e Europa. Eles decidiram entrar para o ramo industrial e vão construir a maior

unidade industrial no Pará gerando dezenas de empregos e dividendos aos municípios, além do

caráter inovador e sustentável do projeto industrial.

Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com os equipamentos e contrato de compra da produção de pellets em Otacilio Costa SC).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo International Biomass Corporation – IKOS

Bioenergy – Grupo EBX (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e o

mapeamento de fornecimento de matéria-prima e planejamento estratégico uma linha de

equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets da cana

energia RJ).

Trata-se da maior unidade industrial privada de produção de pellets em desenvolvimento no

Brasil.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL BIOPELLETS CANA ENERGIA

IKOS  EBX  1.300.000 MT/ANO 
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Revise Florestal. A Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets para

grupo Revize com uma produção anual de 36.000 toneladas na região de São José do Rio Preto

São Paulo. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e

do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor. Apresentação do Project

finance com planilha financeira em para apresentação no Desenvolve São Paulo.

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

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Buruti Maranhão). Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno

de 2,5 anos. Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto Vila do

Conde.

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Otacilio Costa SC).

Pelican Pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu um estudo estratégico para o Grupo Louduca

Pelican Pellets em projeto de pellets de Eucalyptus no vale do Paraíba São Paulo e de viabilidade

econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo

Desenvolve São Paulo .

Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno de 2,5 anos.

Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Santos .

A unidade industrial entrou em funcionamento no ano de 2018 com uma produção anual de

36.000 ton/pellets.

A empresa utilizou uma linha de equipamentos industriais para a produção de pellets e estamos

desenvolvendo o plano de marketing internacional.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  EUCALIPTO SÃO PAULO 

PELICAN PELLETS 36.000 MT/ANO 
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Neumann Florestal. Brasil Biomassa foi contratada pela Neumman Florestal para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em São Bento do Sul Santa Catarina com uma produção estimada anual

de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da

unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto

de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial para o projeto básico executivo e

marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o Mercado

Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na

utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira..

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Comodoro MT). Brasil Biomassa foi contratada pela

Futuro Florestal para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos

de madeira na transformação de pellets em Comodoro Mato Grosso com uma produção estimada

anual de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no

desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade

econômica, projeto de financiamento, engenharia industrial para o projeto básico executivo e

marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o Mercado

Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na

utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.

Ceteza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de pellets em

Canela RS. Planta em pleno funcionamento em Canela no Rio Grande do Sul com uma produção

anual de 20.000 toneladas de pellets.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  CANELA RIO GRANDE DO SUL 

PELETILAR  PELLETS 24.000 MT/ANO 
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JW Business para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira na transformação de pellets com uma produção estimada anual de 42.000 toneladas em

Palmeiras, Estado do Paraná. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade

econômica e financeira, mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes

de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.

CVC Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade e o projeto de financiamento

internacional para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

VPB Biomassa (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial em Registro São Paulo). VPB Biomassa

contratou a Brasil Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento

dos resíduos de madeira na transformação de pellets em Ourinhos São Paulo com uma produção

estimada anual de 36.000 toneladas.

Butia WoodPellets A Brasil Biomassa implantou a unidade de produção de 36.000 ton/ano de

pellets de madeira em Butia Rio Grande do Sul .

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial

com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento

junto ao BRDE RS , engenharia industrial para o projeto básico executivo e marketing

internacional com a venda de toda a produção industrial. Encontra-se em pleno funcionamento.

Linea Pellets. A Brasil Biomassa desenvolveu estudos para a exportação da produção industrial

da Linea Pellets da cidade de Sengés no Estado do Paraná.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS LÍNEA SENGÈS

36.000 MT/ANO 
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Irmãos Ferrari (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção

pellets Sertãozinho RS).

Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto ES.

Building Itália. A Brasil Biomassa foi contratada em 2015 pela Building para atuação consultiva

no Projeto MKUZE – África do Sul envolvendo o aproveitamento da palha da cana de açúcar para o

processo de geração de energia térmica. A nova central de biomassa de Mkuze seguirá a

legislação sul-africana de “Small Scale Boilers”, a qual impõe uma limite de 50 MWt PCI de

entrada com uma central de energia. Estamos avaliando o sistema de caldeira industrial, limpeza

a seco da palha, enfardamento e a geração de energia com o uso da palha em Mikuze Africa do

Sul. Organizamos uma série de reuniões internacionais e no Brasil com os principais produtores

de equipamentos e tecnologia. Desenvolvemos o plano estrutural de engenharia e

desenvolvimento da unidade industrial.

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de

pellets em Santa Catarina).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa para a empresa Caraiba Bioenergy (implantação da

unidade compacta e modular de pellets de madeira 12.000 mt/ano em funcionamento na cidade

de Seara SC) com o planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia

industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o setor de avicultura.



A Brasil Biomassa

implantou e pleno

funcionamento para a

Caraiba Bioenergy em

Seara Santa Catarina a

primeira unidade industrial

compacta de

processamento industrial

de pellets (14.000

ton/ano) com a venda da

totalidade da produção

para o setor de aviários,

hotelaria e para

aquecimento de grãos em

cooperativas em Santa

Catarina. Utilizamos um

mix de equipamentos

nacionais e do exterior.

PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL MODULAR PELLETS  PINUS EUCALIPTO BRASIL 

UNIDADE

INDUSTRIAL

PELLETS 

PINUS EUCALIPTO

CARAIBA 

BIOENERGY

SEARA

SANTA CATARINA
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A Brasil Biomassa Pellets Business está trabalhando nos projetos compactos e modulares de

produção de pellets.

Esta é a única tecnologia no Brasil no desenvolvimento de uma unidade modular de produção de

pellets.

Este é o mais avançado sistema de produção industrial de pellets disponível no mercado nacional

com uma tecnologia internacional certificada que garante elevada qualidade (produto final dentro

do padrão dos Estados Unidos e da Europa) onde a produção final da unidade industrial

compacta e modular.

Foi contratada pelas empresas para o desenvolvimento de uma unidade industrial compacta de

processamento de pellets de madeira:

Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico e financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina.

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa

Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico e financiamento os equipamentos de produção de pellets em Petrolina Ceará).

Irmãos Ferrari Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Sertãozinho

RS).
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Imezza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets de

Pinus em Canela no Rio Grande do Sul).

Larsil Florestal Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Telêmaco

Borba PR).

Alto Rio Preto Participações (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho

SC).

Bioresíduos de Arapongas Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Arapongas PR).

Mognon Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Palmeira SC).

Madeireira WS Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do

Sul).

Três Barras Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Bom Retiro SC).
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Lamb Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial

e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Speranza Comercial Exp. Imp. Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em

São José SC).

Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira na

Bahia).

Amêndoas do Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Ceará).

Granosul Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Fontes Usinas (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Yrendague Sociedad Anonima (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento

internacional concedido pela agência de fomento da Itália, engenharia industrial e marketing para

a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraguay).

Valorem Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial

e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).
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Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de

em Ioanópolis São Paulo).

RD Estruturas Metálicas Ltda (desenvolvimento d plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets de madeira em Nova

Veneza Santa Catarina).

Itaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento

de pellets de madeira em Itaberá São Paulo).

Grow Conultoria e Gestão Florestal Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de

viabilidade e o mapeamento florestal no Paaná.

Adami Madeiras. A Brasil Biomassa desenvolveu o processo consultivo e de engenharia

(desenvolvimento do plano estrutural de negócios, viabilidade econômica e engenharia básica e a

diretrizes gerais dos equipamentos e o desenvolvimento do plano de marketing internacional)

para uma maiores empresas do setor florestal e industrial do setor de papel para embalagens,

embalagens de papelão ondulado e pasta química mecânica de Caçador Santa Catarina.

Encontra-se em pleno funcionamento a maior unidade industrial compacta no Brasil com a

produção estimada de 57.600 á 86.400 ton/ano de pellets de madeira de pinus. Com o produto

qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A instalação de processamento de pellets de madeira compõem uma unidade de armazenamento

de matéria-prima (silo industrial com um sistema de refinação) ao processo de peletização e

resfriamento de pellets). A produção industrial poderá atender a demanda interna de energia

(aquecimento de aviários) ou para exportação direta para a Itália. Está sendo estabelecido pela

Brasil Biomassa um mix equilibrado de clientes nacionais e internacionais, possibilitando várias

fontes de garantia de receita e exposição a vários setores com relevante potencial de

desenvolvimento de uma unidade industrial de produção de pellets.



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA BRASIL BIOMASSA.

INDUSTRIAL PELLETS  PINUS 

ADAMI MADEIRAS CAÇADOR SC
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Estudo técnico e de mapeamento de biomassa no Pará para o potencial desenvolvimento de

negócios e projetos ao Grupo Imerys Caulin.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa no Brasil para o potencial desenvolvimento de

negócios e projetos de torrefação da biomassa ao Grupo ThyssenKroupp Brasil e Alemanha.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa em São Paulo para o potencial desenvolvimento de

negócios e projetos da cana energia para Granbio Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis

Produção Agrícola.

Desenvolvimento do plano de marketing internacional e venda de produção industrial de pellets

para LEE Energy Solutions de Alabama nos Estados Unidos e Abellon Clean Energy no Canadá.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana energia, palha e

Madeirada cana para o projeto de co-geração de energia para a Building Energy Itália na Africa do

Sul.


