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INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL COMPACTA E MODULAR

PROCESSAMENTO DE PELLETS 



TRANSFORMANDO BIOMASSA FLORESTAL EM PELLETS. Uma opção inteligente de aproveitamento da biomassa da base

florestal (colhida diretamente em floresta em extração como cascas, raízes, touças, fuste total, ramos, galhos e pontas) ou em

descarte ( madeira sem uso comercial ou descartada do processo de colheita) ou de resíduos de baixo valor agregado na

colheita florestal. Entretanto a biomassa tem um elevado custo de transporte (frete rodoviário e transporte marítimo) e de

armazenamento, devido à sua baixa densidade energética e à natureza de absorção da umidade do produto. Tem um poder

energético baixo (elevada umidade).
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TRANSFORMANDO BIOMASSA INDUSTRIAL EM PELLETS. Uma opção inteligente de aproveitamento da biomassa do

processamento industrial da madeira (cavaco, serragem, micro-pó, maravalha e costaneiras) do setor de papel e celulose (árvore

danificada e os cavacos finos e casca) ou do processo industrial de movelaria e painéis de madeira (cepilhos e os resíduos grosso

como as peças de refuto e com defeito e do retalho, sobras de produção e as chapas danificadas) da indústria de embalagens,

laminação e construção civil (paletes e caixas sem aproveitamento e com baixo aproveitamento) e de poda de arborização (urbana

de remoção de árvores públicas e residenciais) e do processo de supressão florestal.

QUAL SERIA A SOLUÇÃO DE APROVEITAMENTO DA BIOMASSA RESIDUAL FLORESTAL E INDUSTRIAL.

Aproveitamento sustentável da biomassa florestal(instalação da planta industrial próxima de áreas de

colheita e extração florestal) e industrial (aproveitamento dos resíduos para o processo industrial) como

fonte de produção de pellets (produto com maior densidade energética e maior poder calorífico e de energia

e uma baixa da umidade). Isto leva a economia no transporte, armazenagem e manuseio de biomassa para o

processamento industrial de pellets. Tornando um resíduo de baixo valor agregado num insumo valioso para

o processamento industrial de produção de pellets (combustível sólido para geração de energia térmica).



QUE TIPO DE MATÉRIA-PRIMA PODEMOS UTILIZAR PARA A PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os tipos de madeira

do extrativismo (origem nativa legalizada como Acapu, Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro,

Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca e Mogno) ou da silvicultura (pinus, eucalipto

de todos os tipos, paricá, bracatinga e acácia negra) e outras (como o bambu, cajueiro e árvores frutíferas, fibra

da palmeira, seringueira e caatinga) podem ser matéria-prima para a produção de pellets . Ainda podemos

utilizar matéria-prima que poderia ser transformada em lenha (madeira) e carvão.
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Também podem ser utilizados como matéria-prima (em projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa) os resíduos agrícolas e agroindustriais

(como os resíduos de Açai, Algodão, Amendoim, Arroz, Bagaço de Cevada, Cacau, Cana de Açúcar, Capim Elefante e Brachiara, Casca do Café,

Castanha do Pará, Coco Babaçu, Coco Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do Milho, Pinhão Manso, Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja,

Sorgo e Bagaço da Uva) e do setor sucroenergético (bagaço e palha da cana-de-açúcar) para a produção de agro-pellets.

QUAL SERIA A SOLUÇÃO DE APROVEITAMENTO DA BIOMASSA AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL. O Brasil possui alto potencial de biomassa agroindustrial devido às

suas grandes extensões de terra que possibilitam um alto volume de produção agrícola. A cadeia produtiva (colheita e processamento) gera uma grande quantidade

de resíduos agroindustriais que geram diversos problemas ambientais. O aproveitamento da biomassa agroindustrial, como fonte de energia renovável em pellets,

pode revelar-se numa oportunidade de valorização do mundo rural, com melhoria da gestão das explorações, na criação de empreendimentos energéticos com o uso

dos resíduos tendo em vista o desenvolvimento de um cluster ligado às energias renováveis.

Os produtores de energia e calor (centrais termoelétricas e de biomassa e as indústrias com caldeira) no Brasil e no exterior tem um grande interesse na utilização da

biomassa (pellets agroindustriais) como uma fonte de energia (substituição dos combustíveis fósseis).
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PRODUZIR PELLETS É UM NEGÓCIO COM EXCELENTE RENTABILIDADE. Investir na produção de pellets para pequena e média escala significa tirar proveito

dos recursos locais (biomassa) para o desenvolvimento de um novo e lucrativo negócio (excelente resultado financeiro e o retorno dos investimentos).

Utilizando a nossa tecnologia de produção de pellets temos um excelente resultado financeiro e o retorno dos investimentos. Em nosso modelo de viabilidade

econômica e de investimentos a produção de pellets (com planejamento estratégico no desenvolvimento da planta industrial e com segurança na qualidade

internacional do produto e da garantia de venda da produção industrial – exportação e para avicultura) o negócio de produção sustentável de pellets pode

gerar um lucro elevado no primeiro ano de instalação da planta. E ainda a rentabilidade da unidade no primeiro ano será de 51,55% e após o financiamento

58,50% com um playback simples de 1,3 anos para recuperar todo o investimento um índice de lucratividade onde em cada R$ 1,00 investido na empresa,

depois de 4 anos resultará em R$ 6,55 o capital, uma taxa interna de retorno de 53,% extremamente positiva para a implantação da unidade industrial. Hoje

é o melhor tipo de investimento com excelente retorno financeiro.

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 residencial e 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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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. 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. 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.

AVANÇO DO MERCADO NACIONAL DE CONSUMO DE PELLETS. Até 2022, 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), 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) e 15 clubes esportivos como o

Santa Mônica Clube de Campo. Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets no Brasil: avicultura e cooperativas de grãos.



NEGÓCIO LUCRATIVO E COM GRANDE MERCADO CONSUMIDOR. Os produtores de pellets tem dois grandes mercados de consumo.

Como já destacamos o avanço do consumo do mercado nacional. Para a secagem de grãos (safra 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. 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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CRESCIMENTO EXPONENCIAL DO MERCADO INTERNACIONAL. 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. Além disso, prevê-se que o aumento das preocupações

ambientais com as emissões de gases de efeito estufa na Europa e na China, Japão e Coréia do Sul impulsione o crescimento do

mercado durante o período de previsão. O mercado de pellets de madeira deverá exceder em projetos e investimentos em mais

de US$ 20,0 bilhões até 2023. 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.



SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA EMPRESAS E INVESTIDORES PRODUÇÃO PELLETS ENPLUS A1. Uma solução econômica para os pequenos e médios

empresários e investidores com o desenvolvimento da unidade industrial compacta e modular de processamento de pellets com uma redução nos

custos (instalação industrial e equipamentos). O sistema de processamento modular e compacto de produção de pellets une a inovação com a

modernidade em termos de tecnologia. Com reduzido custo de aquisição dos equipamentos e com uma produção industrial de alta qualidade.

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 á 500,00 m². para a instalação dos equipamentos industriais. A estrutura da empresa vai necessitar um galpão com espaço

suficiente para o recebimento da matéria-prima e para o armazenamento e saída do produto final.
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Desenvolvendo uma unidade modular e compacta de produção de pellets com a nossa linha de equipamentos:

ÁREA DE RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. A matéria-prima (cavaco fino, serragem ou maravalha) com baixo grau de umidade será recebida no

pátio (área de recepção e armazenamento). E será transportada até a área de preparação. Nesta fase vamos preparar a matéria-prima para o

processamento industrial ao sistema de refinação e moagem para posterior processo industrial de peletização e resfriamento.

REFINAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. 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.



INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos rigorosos de eficiência e a garantia

qualidade do produto final e de alto desempenho em cada processo industrial.

Esta é a única tecnologia disponível no Brasil da forma compacta para o aproveitamento da biomassa para produção de pellets. Uma das

grandes vantagens para o aproveitamento da biomassa florestal e industrial com uma redução de custos e o melhor retorno dos investimento é

o uso de uma linha de equipamentos modulares (redução de custos) e compactos (melhoria de competitividade) de produção de pellets com

uma empresa com experiência industrial (melhoria da qualidade e segurança na produção) adequados ao parque fabril da empresa.

Assim sendo enumeramos as principais vantagens na utilização da tecnologia compacta e modular de produção de pellets:
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SILO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA REFINADA E SECA. Do sistema de moagem será transportada para o silo de abastecimento

matéria-prima (podendo ficar armazenada por três dias para processamento no período noturno). Do silo de armazenamento da matéria-prima

seca será transportada para o processo de peletização.

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.

SISTEMA INDUSTRIAL DE PELETIZAÇÃO. 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).



01. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. Utilizamos uma tecnologia industrial da segunda maior produtora mundial de

equipamentos com cinqüenta anos de experiência em plantas industriais de produção de pellets. Para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos

no Brasil a Brasil Biomassa Pellets Business é representante exclusiva da La Meccânica da Itália facilitando o relacionamento direto entre o

fornecedor de equipamentos e o comprador brasileiro.

02. SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA NO BRASIL. A linha de equipamentos da unidade compacta de processamento de pellets tem assistência

técnica no Brasil para manutenção dos equipamentos e de compra de rolos e matrizes para o processo de peletização.

03. DUAS PLANTAS INDUSTRIAIS DE REFERÊNCIA NO BRASIL. Como segurança temos duas linhas de equipamentos em funcionamento no Brasil

(Línea Pellets em Sengés Paraná e Maquetti Pellets em Ibirama Santa Catarina). Empresas produtoras e exportadoras de pellets com qualidade

internacional ENplus A1. Além da experiência e dos projetos implantados e em pleno funcionamento pela Brasil Biomassa Pellets Business para

os grupos Bertin, Cosan Raizen, Pelican Pellets e Adami Madeiras.
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE DA UNIDADE INDUSTRIAL. A planta industrial é totalmente automatizada podendo trabalhar 24 horas

por dia e temos um controle de energia e um painel de controle da planta industrial.

SISTEMA INDUSTRIAL DE RESFRIAMENTO. O vapor e calor de liberação de atrito durante a prensagem aumentam a temperatura do pellets

sendo necessário o resfriamento para garantir a estabilidade estrutural do sedimento (pellets). 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).



04. ECONOMIA COM A PLANTA MODULAR E COMPACTA DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. A unidade modular e compacta de processamento

industrial de pellets de madeira é de fácil operação e de produção industrial com um sistema compacto (redução dos custos de investimentos na

linha de equipamentos e de construção civil) de equipamentos com qualidade atende todas as normas de qualidade no Brasil (norma ISO 9001)

e um baixo investimento em construção civil (adaptação no parque fabril da empresa).

05. REDUÇÃO DE CUSTOS NA PRODUÇÃO DE PELLETS 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).

06. SISTEMA INDUSTRIAL COMPACTO E MODULAR DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de

1,0 á 2,0 toneladas/hora de pellets com adequação para as unidades maiores de 05 á 50 toneladas/hora de pellets com a qualidade ENPlus

A1. Os equipamentos são de alta confiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção.

07. TECNOLOGIA MODULAR ADEQUADA PARA O PROCESSAMENTO DE PELLETS DE TODOS OS TIPOS DE BIOMASSA. Com base em teste industrial

de qualidade desenvolvido pela Brasil Biomassa Pellets Business na utilização de todos os tipos de matéria-prima do processo industrial da

madeira (cavaco fino, serragem, maravalha ou pó-de-serra) do setor de processamento industrial da madeira (fábricas de móveis, papel e

celulose, madeireiras, laminadoras, painel e compensado, pallets e mdf) com umidade baixa de qualquer tipo de madeira.
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PENEIRA VIBRATÓRIA E SEPARAÇÃO DOS FINOS. 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.

Durante o processo temos um sistema vibratório por uma peneira para separação dos pellets (finos são utilizados para geração de energia térmica na planta)

para uma qualificação final.



08. TECNOLOGIA MODULAR ADEQUADA AO PARQUE FABRIL OU INSTALAÇÃO EM ÁREA INDUSTRIAL DE PEQUENO PORTE. A unidade industrial

compacta e modular de produção de pellets contempla uma área total construída e coberta de 375,00 básica) á 500,00 (completa) m². para a

instalação dos equipamentos industriais. A estrutura industrial vem em prever, além do galpão industrial com estrutura de entrada da matéria-

prima, armazenamento e saída do produto final.

09. EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os equipamentos das unidades modulares de produção de pellets

tem o selo internacional de qualidade (toda a linha desenvolvida para o processo de pellets de madeira) e não utilizam nenhum tipo de

equipamento (nem adaptação pois prejudica a qualidade do produto) de linha de ração animal (as empresas nacionais tentam adequar um

equipamento de produção de ração animal para produção de pellets e somente vieram em gerar prejuízos para os antigos produtores de pellets

pela falta de qualidade do produto e por impossibilitar que tenham o credenciamento ENplus A1 para exportação ou venda aos aviários da BRF).

10. SEGURANÇA NA LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. Toda a linha de equipamentos da unidade modular de processamento de pellets

geram segurança ao ambiente de trabalho (linha automatizada e com equipamentos de proteção). .
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SISTEMA ADICIONAL DE EMBALAGEM INDUSTRIAL. Na planta compacta temos a saída dos pellets a granel e pelo sistema de big bags podendo

ainda ter o sistema de embalagem (1,8 á 2,0 ton./hora) industrial (15 kilos para exportação). Com um sistema de paletização do produto em

embalagem de 15 kg usualmente utilizado para a exportação do produto (uso residencial dos pellets para aquecimento) final.

SISTEMA DE BIG BAGS. Na planta industrial compacta de produção de pellets temos a alternativa de utilização de big bags para o produto a

granel que pode facilitar a entrega para aquecimento industrial (hotelaria, cooperativas e aviários).



11. SELO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de pellets tem um selo de qualidade gerido

pelo documento de garantia da qualidade de produção industrial e que o produto final esteja dentro das regras certificadoras internacionais.

12. TESTE INDUSTRIAL DE QUALIDADE. Desenvolvemos os testes de performance e de qualidade do produto (teste com amostra da biomassa

que pretende em utilizar) na Itália com a emissão de um laudo técnico em laboratório credenciado na Itália. Tudo para uma qualificação final do

produto e uma qualidade especial para a exportação ao mercado internacional.

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

uso correto da biomassa residual na produção energética de pellets, bem como a geração de dezenas empregos diretos e indireto com a

implantação da unidade industrial e a revitalização regional no desenvolvimento do setor florestal e industrial.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   Fone (41) 33352284 ou Whats (41) 996569169 ou (41) 996473481

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DOS PELLETS. Na implantação da unidade industrial compacta de produção de pellets devemos manter uma área

para expedição e de armazenamento dos pellets.

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%).

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.



14.. EXCELENTE RESULTADO FINANCEIRO PARA O EMPRESÁRIO OU INVESTIDOR PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE MODULAR E COMPACTA DE

PROCESSAMENTO DE PELLETS. Para o empresário do setor florestal e industrial que pretende em produzir pellets com a tecnologia compacta e modular,

ele vai agregar uma grande valoração nos seus resíduos industriais e florestais. Utilizando a tecnologia compacta de produção de pellets temos um

excelente resultado financeiro e o retorno dos investimentos.

15. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL EXPORTAÇÃO. 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 140,00 (FOB Porto). Venda direta aos vinte e oito distribuidores credenciados pela Brasil Biomassa.
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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).

Este é o mais avançado sistema de produção de pellets com capacidade mínima de 1,0 á 2,0 ton./hora de produção de anual de 8.640 á

17.280 ton./pellets



16. LINHA DE CRÉDITO NACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os equipamentos da unidade industrial compacta de

produção de pellets tem um credenciamento internacional e detêm uma linha especial de financiamento no Banco do Brasil (equipamentos internacionais

com taxas fixas ao longo de todo o financiamento, as taxas de juros são compatíveis às praticadas no mercado internacional , com um conjunto de linhas de

crédito especiais para a importação de bens de capital, máquinas, equipamentos para empresas importadoras clientes do Banco do Brasil com prazo que

pode chegar a 10 anos o financiamento de até 100% do valor da importação incluindo despesas locais com o desembaraço da mercadoria nos

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

17. LINHA DE CRÉDITO INTERNACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os equipamentos industriais tem uma linha especial de

crédito da Sace Securitizadora da Itália com a trading Exetra, do Grupo Italiano Intesa com o benefício do crédito internacional avaliando os balanços

contábeis da empresa (pode ser qualquer empresa do empreendedor/investidor com saúde financeira, boa movimentação contábil e sem patrimônio líquido

negativo) com prazo de financiamento de três a cinco anos (capacidade financeira de pagamento do financiamento internacional) da Itália (importação dos

equipamentos da unidade pellets)

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.

A garantia da operação é o Seguro Sace. Não tem a necessidade de apresentar Carta de Crédito, Aval Bancário, Recebíveis, Patrimônio pessoal ou da

empresa, o próprio bem ou qualquer instrumento que diminua as linhas de crédito do cliente com o Sistema Bancário nacional, tornando essa linha em

adicional de crédito.

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.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   Fone (41) 33352284 ou Whats (41) 996569169 ou (41) 996473481



UNIDADE INDUSTRIAL COMPACTA E MODULAR COM A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 1,0/1,2 TON./HORA E A LINHA DE

EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Nesta linha industrial comporta os seguintes equipamentos:

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.

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.

2.2.1 Alimentador de parafuso C180 e sistema de aspiração.

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.

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

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

5. Alimentador de força para moinho de pellets modelo CLM 420- CLM 520

6. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets incluindo uma bomba de graxa acionada por um motor de 0,37 kW.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   UNIDADE COMPACTA PRODUÇÃO 1,2 TON/HORA PELLETS



7. Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA. Construção B3.

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

Arrefecedor vertical RV A 0.5

Extrator

Peneira vibratória.

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

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   UNIDADE COMPACTA PRODUÇÃO 1,2 TON/HORA PELLETS

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

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$ 5.616.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) 

PARA VENDA MERCADO INTERNO (BRF) 

PLANTA

RS 5.896.800,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) 

PARA VENDA EM EXPORTAÇÃO PORTO 

BRASIL 

R$ 8.380.800,00



UNIDADE INDUSTRIAL COMPACTA E MODULAR COM A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 1,0/1,4 TON./HORA E A LINHA DE EQUIPAMENTOS

DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Nesta linha industrial comporta os seguintes equipamentos:

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

2. Moinho de martelos MM100 (75 kW-2P) completo com: Alimentador. Sistema de sucção e tubos de transporte. Válvula rotativa e

Ventilador

3. Linha de granulação para serragem de madeira

3.1 Transporte para moinho de pelotas

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)

3.4 Alimentador de força. Bloco de moinho de aglomerados CLM 420.HD LG. 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 . Peneira vibratória circular Ø 1800 em aço comum por uma tela .

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.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   UNIDADE COMPACTA PRODUÇÃO 1,4 TON/HORA PELLETS



3.6.3 Filtro de mangas 125 metros quadrados em aço galvanizado.

3.6.4 Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

3,7 Silo de abastecimento de pellet

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

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

3.12.1. Painel elétrico da PLC

3.12.3 Painel de Energia e de controle

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

6. Dispositivo detector de faíscas

7. Serviço de Supervisão técnica durante a montagem.

.
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UNIDADE COMPACTA 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

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$ 6.552.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA 

VENDA MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 6.879.600,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA 

VENDA EM EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 9.777.600,00



UNIDADE INDUSTRIAL COMPACTA E MODULAR COM A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 1,0/1,8 TON./HORA E A LINHA DE

EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Nesta linha industrial comporta os seguintes equipamentos:

1. Linha de moagem MM100 / 2P LG completa com: Tubo de sucção para moinho de martelos completo com separador de pedras

de ar e ímã. Moinho de martelos mm100 / 2P. Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 rpm. Tubos de transporte dos produtos moídos após

moinho de martelos

1.2.. Ventilador EV310-22,0

1.3.. Cyclone 800

1.4. 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

1.5. Amortecedores de vibração para ventilador. Eles são usados para evitar a transmissão de ruído e vibração. Eles são de metal-

borracha especial.

1.6. Acoplamentos de amortecimento de vibrações para ventiladores.

1.7. Escaninho de serviço para prensa de pellets (cap.1 m3).

2. Pellet mill CLM 520 LG. Capacidade: 1.8 ton. Hora de produção de pellets

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

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:
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2.1.3.1 Caixa de velocidades

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

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

2.2.1.1 Bomba de lubrificação tipo Dropsa

2.2.1.2 Distribuidor progressivo modular DROPSA

2.2.1.3 Conexão rotativa para sistema de lubrificação

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

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

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
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UNIDADE COMPACTA 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

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$ 8.424.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA 

VENDA MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 8.845.200,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA 

VENDA EM EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 12.571.200,00



UNIDADE INDUSTRIAL COMPACTA E MODULAR COM A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 1,0/2,0 TON./HORA E A LINHA DE

EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Nesta linha industrial comporta os seguintes 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.

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

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

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
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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

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
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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

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
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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

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$ 9.360.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (2 ANO) PARA VENDA 

MERCADO INTERNO (BRF) PLANTA
RS 9.828.000,00

FATURAMENTO BRUTO ANUAL (1 ANO) PARA VENDA EM 

EXPORTAÇÃO PORTO BRASIL 
R$ 13.580.000,00



ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   Fone (41) 33352284 ou Whats (41) 996569169 ou (41) 996473481

Inteligência para transformar desafios em projetos de sucesso. Na Brasil Biomassa Pellets Business sabemos que, para continuar evoluindo, precisamos

fazer com que cada detalhe, de cada estudo técnico com segurança para o desenvolvimento com sucesso o projeto sustentável de aproveitamento residual

na produção de todos os tipos de biomassa florestal industrial agroindustrial ou sucroenergética para produção de pellets ee para que reflita em alto padrão

de qualidade com segurança e excelente retorno aos investimentos.

Para que tenha sucesso no empreendimento pode contar com o apoio técnico da Brasil Biomassa Pellets Business a maior empresa de consultoria em

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 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.

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.



ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS   Fone (41) 33352284 ou Whats (41) 996569169 ou (41) 996473481

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 em pellets até a fase final de implantação das unidades industriais com a certificação do produto final e a garantia

de venda com o 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.

A Brasil Biomassa Pellets Business especializada no desenvolvimento de unidades industriais de processamento de pellets e já desenvolveu uma série de

plantas industriais em pleno funcionamento no Brasil para os grupos Bertin, Cosan Biomassa, Pelican Pellets, Caraíba Bioenergy, Peletilar e Adami Madeiras

e de exportações de pellets para os maiores produtores de pellets do Brasil como a Koala Energy.

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 Engenharia, Cosan Biomassa Raizen, EBX, ThyssenGroup, Amendôas do Brasil, Imerys Caulin,

Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Peellets do Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia Building Energy, Lee Energy Solution,

Abellon Clean Energy.


