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O objetivo é oferecer maior simplicidade e comodidade, a fim de gerar melhores resultados por meio de parcerias sólidas, com a mesma qualidade do começo ao fim.

Enumeramos as principais vantagens: Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma avaliação e mapeamento da matéria-prima até o desenvolvimento do produto final; economia em termos de

aquisição dos equipamentos e contando com uma linha de financiamento internacional; Integração de processos envolvendo a consultoria técnica em plano de negócios. E o desenvolvimento dos estudos de

viabilidade econômica e financiamento e a tecnologia de produção industrial; redução no tempo de entrega dos equipamentos industriais e os melhores resultados em termos de qualidade do produto e a

garantia de venda da produção industrial.

A Brasil Biomassa com o seu profissionalismo atua em todo o processo industrial sustentável com planejamento e economia de mercado, oportunidade do desenvolvimento do negócio, plano estrutural de

negócios e estudo de viabilidade econômica e engenharia industrial e estratégia de instalação industrial e o marketing internacional.

Seja bem-vindo à Brasil Biomassa.

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

de indústrias e pessoas.

A Brasil Biomassa é hoje uma das marcas líderes do setor de consultoria e engenharia industrial em

projetos sustentáveis, atuando como braço técnico e operacional das principais empresas nacionais e

internacionais dos segmentos industriais de energia, bioenergia, biomassa e pellets.

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

marca o ano em que completa quatorze anos de história com o desenvolvimento da inovadora tecnologia

compacta e modular de aproveitamento da biomassa na produção de pellets.

É o início de uma nova etapa na implantação da sinergia dos serviços oferecidos nas suas “Soluções

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

equipamentos, certificação e o marketing nacional e internacional possibilitando assim um atendimento

cada vez mais integrado aos seus clientes.

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

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

Simplifique com a Brasil Biomassa. A Brasil Biomassa está dividida em quatro áreas de atuação e

negócios – consultoria, engenharia industrial, tecnologia e certificação e marketing nacional e

internacional que podem atuar de modo independente ou integrado para o desenvolvimento de um projeto

sustentável.
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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. Oferecemos consultoria empresarial para potencializar seu negócio na implementação de ações sustentáveis que levem a uma economia de energia com tratamento

adequado de resíduos.

Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da Brasil Biomassa– representada pela vasta expertise de sua equipe de gerenciamento, engenharia, fabricação e

implantação/assistência técnica – é referência na criação e implementação de projetos sustentáveis de alta performance integrados para a indústria como nos projetos implantados para a Biopellets Brasil do

grupo Bertin (maior unidade industrial de produção de pellets em São Paulo), para a Cosan Biomassa do grupo Raizen (maior unidade mundial de aproveitamento da palha e do bagaço da cana-de-açúcar na

produção de biopellets) e aos projetos desenvolvidos para o grupo EBX (maior unidade industrial de aproveitamento da cana energia na produção de pellets).

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u)

mais de 69 projetos industriais sustentáveis desde o

desenvolvimento do plano estratégico de negócios,

estudos de viabilidade econômica e projeto de

financiamento, engenharia industrial e linha de

equipamentos de biomassa, briquete e pellets e

para a implantação das unidades e a segurança

com o marketing e a comercialização de produtos

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Costa do

Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União

Européia.
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Tecnologias, produtos e sistemas. Desenvolvimento dos sistemas de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial e sucroenergética com a tecnologia de cavaqueamento industrial, de

moagem e refinação industrial, do sistema de geração de energia térmica industrial, do sistema de peletização e de resfriamento industrial até o sistema de embalagem técnica do produto final com apoio da

engenharia básica/pré-engenharia conceitual para os sistemas industriais.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável é sócia fundadora da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável a maior entidade internacional do setor biomassa com mais de 1.390

empresas associadas e fundadora do Instituto Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da PelletsBrasil Indústria de Equipamentos de Produção de Pellets e Briquetes.

Participa também como sócia da European Energy SRL uma empresa com atuação direta no merca da União Européia em negócios na área de biomassa, bioenergia e pellets.

Aliado ao alto consumo e desperdício de energia, temos uma tecnologia que inviabiliza o pleno desenvolvimento econômico das empresas. Implementar processos produtivos sustentáveis dota sua empresa e

negócio de um diferencial competitivo no mercado.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor

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

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

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

energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes.
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MISSÃO. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da

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

tecnologia industrial como um diferencial no mercado, garantindo sua excelência em qualidade,

através da Brasil Biomassa. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e

ambiental, por meio da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de

energia. Atuamos também como uma indústria nacional de Biomassa para a geração de energia e

que valoriza o meio ambiente sustentável.

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

nossos clientes. Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar oportunidades de

aplicação da sustentabilidade na prática: no cotidiano dos processos, projetos e ações da empresa.

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

OBJETIVOS. A Brasil Biomassa tem por objetivos em oferecer serviços de consultoria e engenharia

industrial de alto nível, na área de geração de energia com o uso da biomassa para o mercado

nacional e internacional, na exportação de woodchips, na torrefação da biomassa e no

desenvolvimento da tecnologia industrial de processamento de pellets com utilização eficiente da

energia dela obtida e gerada pelo processamento industrial visando atender a demanda interna de

energia, o mercado doméstico de energia da Europa e em projetos de exportação visando atender os

grandes players comerciais das centrais de energia da Europa, Coréia do Sul e Japão e os Estados

Unidos.
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A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de uma unidade

industrial de aproveitamento da biomassa para co-geração de energia, torrefação da biomassa

energética e a produção de briquete e pellets, atuando desde os estudos de viabilidade econômica e

planejamento estratégico do plano estrutural de negócios, engenharia básica industrial e

licenciamento ambiental, mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima e o estudo

logístico até o gerenciamento completo de sua implementação com o uso dos equipamentos

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

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

desenvolvimento do plano de marketing para a venda de produção industrial ao mercado nacional e

internacional.

Nosso trabalho consultivo engloba os seguintes tópicos:

1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios.

2. Desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e financeira.

3. Desenvolvimento do estudo do licenciamento ambiental.

4. Mapeamento florestal e industrial e de fornecimento de matéria-prima.

5. Estudo técnico de avaliação da logística de transporte e exportação.

6. Desenvolvimento do projeto de financiamento nacional e internacional.

7. Estudos de incentivos e benefícios fiscais e doação de área industrial.

8. Engenharia básica industrial e equipamentos industriais.

9. Engenharia executiva e apoio na implantação da unidade industrial.

10. Certificação internacional e o plano de marketing nacional e internacional.
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ACORDO INTERNACIONAL BIOMASSA BRASIL FRANÇA. A Brasil Biomassa assinou um Acordo de

Cooperação Internacional Brasil França Syndicat national des Producteurs de granulés de Bois France

a principal entidade das empresas que produzem pellets e briquetes e de negócios e investimentos.

Electricité de France (EDF), o grupo EDF é um provedor de energia integrado, presente nos seguintes

segmentos : produção, transporte, distribuição, negócio e venda de energias. Primeiro produtor de

eletricidade na Europa, o grupo é líder no mercado de eletricidade na França e Reino Unido, também

com forte presença na Polônia e Itália.

Institut Français du Pétrole (IFP), IFP Energies Nouvelles é um orgão público de pesquisa, inovação

industrial, atuando nos temas de energia e meio ambiente.

Agence Française de Développement (AFD), empresa pública de cooperação, age há 70 anos para

lutar contra a pobreza e favorecer o desenvolvimento nos países do Sul.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), empresa pública a caráter

industrial e comercial, participa da implementação das políticas públicas nos setores de meio

ambiente, energia e desenvolvimento sustentável.

ACORDO INTERNACIONAL BIOMASSA E ENERGIA BRASIL EUROPA. Secretário Geral Giuliano Grassi da

European Biomass Industry Association e o Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de

Biomassa e Energia Renovável Celso Oliveira na assinatura do Acordo de Cooperação Brasil Europa

para o desenvolvimento de projetos e investimentos na área de produção industrial de biomassa

energética, projetos industriais de pellets e briquetes e da tecnologia internacional de torrefação de

biomassa energética.

"As you have suggested, this Conference could offer the opportunity to meet also Mr Celso Oliveira,

President of Brazilian Association Industry Biomass and Institute Brazil Pellets and discuss possibility

of Cooperation International Brazil Europe. Giuliano Grassi European Biomass Industry Association.”

EUBIA is a partner of the Global Bioenergy Partnership, whose aim is to promote global high-level

policy dialogue on bioenergy and facilitate international cooperation.

EUBIA is frequently a partner in international projects co-financed by the European Commission and

under the Interreg scheme. Within the field of biomass-based technical solutions.

https://www.youtube.com/watch?v=WoMsG4OlhNk
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A Brasil Biomassa é administrada 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. Responsável pelo Acordo de Cooperação

Internacional Brasil França em Biomassa, Bioenergia e Pellets. Diretor Executivo da European Energy

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

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

Presidente 2016-2022 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável.

Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets Biomassa

Membro participante da EUBIA European Biomass Industry Association, The Netherlands Bio-energy

Association e Renewable Energy Association

ACORDO INTERNACIONAL BIOMASSA BRASIL HOLANDA. Desenvolvimento de acordos internacionais e

de cooperação tecnológica para o desenvolvimento de projetos industriais, tecnologia avançada de

produção e de negócios com a Holanda.

O Diretor da Brasil Biomassa, Celso Marcelo de Oliveira foi convidado pelo Governo Federal para a

participação (com uma palestra técnica) da Missão Brasil Holanda Participação da assinatura do

Acordo Bilateral de Bioenergia e Biomassa Brasil Holanda.

Em reunião com o diretor Marcel Gorris foi discutido o projeto “Oportunidades e Desafios da

Biomassa Brasileira” com o objetivo de identificar as empresas brasileiras com o potencial de

produção e de exportação de biomassa, woodchips, wood e biopellets e wood e biocoal e carvão e de

resíduos industriais e agrícolas para atender a demanda da Europa. O Porto de Amsterdam é o quarto

maior da Europa, e se destaca pela sua atuação no mercado de commodities e conta com uma

estrutura moderna e pronta para receber e acomodar todos os tipos de biomassa. Anualmente passa

pelo Porto de Amsterdam cerca de 0.5 milhões de toneladas de biomassa, e a expectativa é de que

esse número chegue a 3 milhões em 2018 e 10 milhões em 2020.
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A Brasil Biomassa atua mercado consultivo com transparência e segurança e mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade como os grupos empresariais :

Grupo BMG Desenvolvimento de estudos e projetos para implantação de unidades industriais de briquete de madeira em Santa Catarina, briquete de resíduos de babaçu no Piauí e briquete de resíduos de

cacau na Costa do Marfim (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia).

Naturasul Engenharia (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e contrato de compra de pellets em Porto Velho Rondônia).

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).

Nova Itália Florestal (desenvolvimento plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Porto

Velho Rondônia).

Desenvolvimento e em pleno funcionamento pela Brasil Biomassa ao Grupo Bertin Biopellets Brasil

da unidade de pellets de madeira 72.000 mt/ano - maior em funcionamento em São Paulo na cidade

de Lins com uma atuação profissional no desenvolvimento do plano estrutural de negócios e estudo

de viabilidade e planejamento estratégico com o ingresso e a liberação do financiamento de todos os

recursos pelo BNDES para a construção civil da unidade e a aquisição de todos os equipamentos

industriais (mix nacional e internacional) .
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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).

Nova Itália Florestal (desenvolvimento plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Porto

Velho Rondônia).

BrBiomassa Pellets (desenvolvimento do plano de marketing internacional e exportação de pellets no Paraná).

Costamaq Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets

Porto Alegre RS).

GF Indústria de Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Ananindeua Pará)

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 e em pleno funcionamento 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) da maior unidade mundial de biopellets na cidade de Jaú São Paulo atuando desde o

desenvolvimento do planejamento estratégico e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com o ingresso e a liberação do financiamento de todos os recursos pelo FINEP para a construção civil

da unidade e a aquisição de todos os equipamentos industriais (mix nacional e internacional) e

contrato de compra da produção de pellets para o Japão.
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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).

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).

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

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

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

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.

VPB Biomassa (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial em Registro São Paulo).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável Projetos Industriais Sustentáveis ao Grupo Koala Pellets da cidade de Rio Negrinho Santa Catarina. Do processo de desenvolvimento industrial e de

certificação para a exportação da produção industrial de pellets (2.000 containers) para atender a grande demanda de consumo residencial de pellets da Itália (Porto de Itajaí até o Porto de Livorno na Itália).
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Irmãos Ferrari (desenvolvimento do plano de negócios e 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

Butia WoodPellets (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 Butiá RS).

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).

Adami (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e reuniões com produtores internacionais em Caçador SC ).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa para a empresa Caraiba Bioenergy (implantação da unidade compacta e modular de pellets de madeira 12.000 mt/ano. Na cidade de Seara em Santa Catarina) com o

planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o setor de avicultura.

A International Biomass Corporation – IKOS Energy do Grupo EBX com apoio consultivo da Brasil

Biomassa pretende em implantar uma unidade industrial com a capacidade de produção de

1.620.000 Mton/ano de pellets de cana energia.

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável ao Grupo International Biomass

Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX ( Projeto de 1.600.000 mt/ano) 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 para produção de pellets da cana energia RJ.

Ressaltamos que a planta industrial de peletização envolverá a utilização de 3.500.000 Mton/ano de

biomassa da cana energia com alto teor de fibras desenvolvida com fins energético para a produção

de 1.620.000 Mton/ano de pellets com regime de produção de 7.200 horas durante o ano, ou seja, o

regime de operação de 24 horas por dia ( sistema automatizado). A Brasil Biomassa Pretende em

instalar a unidade na região norte fluminense próxima do Porto do Açu e em utilizar áreas para a

plantação de um novo tipo de cana-de-açúcar com maior volume de colmos e grande poder energético

e ainda na aquisição de biomassa (sucroenergético) nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e

Espírito Santo para o suprimento energético da unidade industrial.

Encontra-se em discussão com os maiores players comerciais (Dong Energy, Drax Power, Essent, RWE

Energy) o fornecimento futuro de pellets através de contratos de longo prazo. Está sendo

estabelecido pela Brasil Biomassa um mix equilibrado de clientes 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.
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Revize Industrial (desenvolvimento plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico equipamentos e engenharia contrato de compra da produção de pellets em São José Rio Preto SP).

JW International Solutions (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 Palmeira PR).

Grupo Maringá Usina Jacarezinho (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico para produção de pellets com bagaço de cana em Jacarezinho Paraná)

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa Catarina)

Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e financiamento internacional com os equipamentos de produção de pellets em Petrolina Ceará).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável para

a empresa Pelican Pellets (implantação da unidade de pellets de

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

Pindamonhangaba São Paulo) onde desenvolvemos o

planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais e

engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade.
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Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo internacional LEE Energy Solutions do Alabama no

Estados Unidos do plano estrutural de marketing internacional e venda de produção industrial de

pellets pelo Porto de Orleans para o mercado da Holanda e da Bélgica.

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.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana energia, palha cana

para o projeto de co-geração de energia para a Building Energy Itália na Africa do Sul.

Acordo internacional Enerpellets Portugal e General Dies Itália e Prodesa Espanha para o

desenvolvimento técnico e implantação de unidade de produção de pellets.

Brasil Biomassa assinou um acordo internacional de projetos e investimentos e de representação

exclusiva no Brasil com a CTYI China para atuação em projetos industriais de incineração de resíduos

sólidos urbanos e de aproveitamento de biomassa para a produção de biogáe um acordo internacional

com a VM Import and Export Ltd (Hong Kong) e LLV Company (China) com escritório em Shangay para

facilitar o desenvolvimento de projetos na área de biomassa, geração de energia com a incineração de

resíduos sólidos urbanos, projetos de biogás, tratamentos de resíduos do setor florestal e industrial,

tratamento de resíduos do setor alimentar, tratamento de resíduos nocivos, resíduos da construção

civil e de tratamento de águas resíduais.

A Hidrocarburos del sur com apoio consultivo da Brasil Biomassa pretende em implantar uma

unidade industrial com a capacidade de produção de 400.000 Mton/ano de pellets com o uso do

bagaço e a palha da cana-de-açúcar. A Brasil Biomassa Pretende em instalar a unidade na região de

Tucuman na Argentina. A instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e

duas instalações industriais (primeira de moagem e secagem industrial ou pelo sistema de co-geração

ou biodigestor e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets
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O Congresso Internacional da ACORE definiu-se o conceito de biomassa que traduzimos a aplicamos a nossa realidade nacional. Biomassa é qualquer material orgânico onde:

(I) são subprodutos do processo florestal (madeira, celulose), industrial ou agrícola e

(II) são colhidos de acordo com as leis de manejo florestal.

(III) materiais residuais, incluindo: (A) resíduos de culturas; (B) outros materiais vegetativos e óleos minerais (incluindo resíduos de madeira); (C) de resíduos animais e subprodutos (incluindo as gorduras,

óleos, graxas e estrume de animais); e (D) a fração de materiais biogênicos, incluindo todos os resíduos segregados, resíduos alimentares, resíduos de jardim e de águas residuais biosólidos estação de

tratamento; ou

(IV) materiais vegetais, incluindo : (A) grãos; (B) outros produtos agrícolas; (C) árvores colhidas em conformidade com as leis de manejo florestal, as regras e regulamentos; (D) de outras plantas, e (E) algas,

plantas aquáticas e derivados (incluindo óleos).

Biomassa Energética Florestal. São os biocombustíveis provenientes dos recursos florestais, seus produtos e

subprodutos, que incluem basicamente biomassa lenhosa, produzida de forma sustentável a partir de florestas

cultivadas ou de florestas nativas, obtida por desflorestamento de floresta nativa ou ainda originada em atividades

que processam ou utilizam a madeira para fins não energéticos, destacando-se a indústria de papel e celulose,

moveleira e serrarias.

a) Biomassa florestal primária (BFP), a fração biodegradável dos produtos gerados pela floresta e que são

processados para fins energéticos, nomeadamente os materiais vegetais procedentes das operações silvícolas

como: podas, desbastes, cortes fitossanitários, bem como, cortes finais ou cortes intermédios, lenhas de podas e

desramações e material vegetal de culturas energéticas, lenhosas ou herbáceas, instalados em áreas florestais;

b) Biomassa florestal secundária, é a matéria orgânica residual, composta por costaneiras, serragem, maravalha ou

pó de serra, licores negros, recortes, aparas, biomassa etc., que é gerada nos processos da indústria de

transformação e processamento de madeiras bem como, restos de madeiras oriundos de outras atividades

industriais como paletes, embalagens e resíduos urbanos de demolições.
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Biomassa Resíduos Industriais da Madeira. O processo de fabricação de qualquer indústria madeireira implica na geração de grandes

quantidades de resíduos durante o processamento da matéria-prima (madeira). Estes resíduos estão assim identificados: As cascas,

revestimento externo das toras, deveriam ser deixadas, através do descascamento mecânico ou manual, no talhão de onde foi retirada a

tora. A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra de redução na tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo

volume é significativo, encontrado em todos os tipos de indústria, à exceção das laminadoras.

Os cavacos ou a biomassa residual referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da largura das peças(refilo), que são

as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos), pranchas ou outras peças de seções quadradas e retangulares. Os cavacos

sujos são aqueles que tem em sua composição casca (picagem de costaneiras ou lenha) e os limpos não contém nenhuma impureza ou

casca na sua composição.

O cepilho também conhecido também por maravalha, resíduo gerado pelas plainas nas instalações de serraria/beneficiamento e

beneficiadora (indústrias que adquirem a madeira já transformada e a processam em componentes para móveis, esquadrias, pisos, forros,

etc.). As costaneiras são as peças externas obtidas quando do processamento primário das toras de madeira (resultante do primeiro corte

de desdobro da tora bruta) e em maiores dimensões. As costaneiras têm sido utilizadas para produção de energia da mesma forma que os

cavacos. A lenha é um resíduo de maiores dimensões, gerado em todos os tipos de indústria, composto por costaneiras, aparas, refilos,

resíduos de topo de tora, restos de lâminas.

Biomassa Florestal. A cadeia produtiva da florestal gera uma grande quantidade de resíduos. A energia proveniente da biomassa,

apresenta um conjunto importante de vantagens de natureza tão diversa como a redução da emissão de gases com efeito de estufa, o

aumento da diversidade de oferta de energia, a produção de energia sustentável a longo prazo, a criação de oportunidades de emprego, o

desenvolvimento econômico local e a diminuição das importações de combustíveis fósseis convencionais. Os produtores de energia e

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

uma fonte de energia..

Biomassa Colheita Florestal. Os resíduos da colheita florestal podem ser compostos por raízes, touças, fuste total, ramos, folhas ou

acículas e frutos; o tronco da árvore englobando a casca, da touça ao topo, exceto folhas ou acículas, ramos e frutos e parte do fuste total

que não é aproveitado em exploração normal, árvores mortas, árvores abatidas acidentalmente, cepas, cipós, outras espécies não

arbóreas danificadas e/ou abandonadas. Estima-se que a cadeia florestal não utilizam (passivo ambiental) aproximadamente

34.795.898,44 m³ de resíduos ao ano. Os resíduos de madeira diretamente da floresta podem contribuir positivamente na substituição

de 14-27 milhões de tep.ano-1. Além disso, a distância entre as áreas geradoras de resíduos e aquelas onde se localizam as indústrias são

muito grandes e desfavorável ao aproveitamento. Porém, a viabilização do seu aproveitamento, é limitada pela falta de uniformidade do

material, dispersão espacial, sazonalidade, estado físico, contaminação, falhas no manejo e alto custo de transporte.
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Biomassa dos Resíduos Industriais da Madeira. A Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada

Mecanicamente no Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal enunciou um importante estudo sobre os Resíduos de

Madeira em fase industrial: O processo de fabricação de qualquer indústria madeireira implica na geração de grandes

quantidades de resíduos durante o processamento da matéria-prima (madeira).

No Brasil, é possível constatar que grande parte desses resíduos não são aproveitados economicamente. Pelo contrário,

eles são queimados a “céu aberto” ou depositados em locais inadequados, sendo comum encontrá-los em margens de

rios e lagos, aterros sanitários e outros. O tratamento inadequado dado aos resíduos de madeira, conforme os exemplos,

pode se transformarem um grande problema para o empresário, tanto no aspecto ambiental quanto na perspectiva

econômica. Resíduos do Processamento Mecânico da Madeira.

Os resíduos industriais de madeira se classificam em serragem, cepilho, sólidos de madeira, cascas e outros e são gerados

desde o transporte da madeira em tora à indústria, até seu manuseio e processamento, finalizando no produto acabado.

Deste processamento são gerados resíduos de diferentes formatos e características que, em maior ou menor grau tem sido

aproveitados através de outras utilizações deste material madeireiro.

Este setor é dividido:

Microsserrarias (ou pequena serraria): o desdobro da madeira em tora é feito de maneira simples, através de serras

circulares, que funcionam com o uso de motores a diesel, serras ou serras-de-fita horizontais (também conhecidas como

engenhos).

Serrarias de médio e grande porte: o processamento das toras ocorre por meio da utilização de serras-de-fita, horizontais

ou verticais, e em alguns casos serras tipo Induspan. O produto acabado apresenta melhor qualidade (madeira processada

com dimensões mais precisas) e o equipamento permite o processamento de quase todas as espécies de valor comercial.

O porte da serraria varia de acordo com a quantidade de serras-de-fita que ela possui, o que significa maior capacidade de

processamento instalada. Geralmente esse tipo de empresa madeireira emprega mais de 10 pessoas. Algumas serrarias

realizam o beneficiamento de parte da madeira. Porém, a maior parte da produção comercializada (50% ou mais) trata-se

da madeira serrada bruta.

Beneficiadoras da Madeira Serrada: são aquelas empresas que realizam o beneficiamento da madeira serrada. O

beneficiamento consiste na geração de produtos com maior valor agregado, tais como pisos, decks e forros.

Como as serrarias, essas empresas utilizam serras-de-fita para o desdobro das toras, além de fazerem uso de plainas para

o beneficiamento da madeira serrada. A maior parte da produção (50%) é composta por madeira serrada beneficiada.
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Wood Chips, Biomassa ou Cavacos, Aparas, Refilos e Destopos. Os cavacos ou a biomassa residual referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da

largura das peças(refilo), que são as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos), pranchas ou outras peças de seções quadradas e retangulares. Este

resíduo tem uma significativa aceitação para ser utilizado no processo de geração de energia especialmente para a indústria cerâmica e na geração de vapor em caldeiras,

neste caso tem sido comum seu acréscimo à serragem.

Costaneiras. As costaneiras são as peças externas obtidas quando do processamento primário das toras de madeira. As costaneiras têm sido utilizadas como lenha para

produção de energia da mesma forma que os cavacos. Neste caso, as costaneiras são selecionadas, dimensionadas e refiladas parque possam ter tal uso. Embora exista

um mercado para as costaneiras, trata-se de um produto debaixo valor agregado, pois, além de sua forma irregular, as costaneiras apresentam um percentual elevado de

sílica, implicando em degradação mais rápida.

Serragem ou pó de serra. A serragem é o produto da passagem da lâmina de serra de redução na tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo volume é

significativo. É a principal matéria-prima para a produção de briquete e pellets.

Micro-pó e Maravalha. Define-se maravalha como sendo aqueles resíduos do aplainamento das peças de madeira após seu desdobro. É um resíduo mais comum nas

indústrias de beneficiamento da madeira, em geral, realizado somente com a madeira seca. O beneficiamento através da plaina é realizado em uma linha de produção

junto à serraria gerando a maravalha, que mistura-se com a serragem do desdobro nos pátios das erraria ou nos silos de armazenamento de resíduos. As aparas de plaina

ou maravalha ainda são produzidas naquelas serrarias que realizam o reprocessamento ou reserva de peças com defeitos (peças com rachaduras, colapso, nós, bolsas de

resina).

Laminadoras: são empresas que produzem lâminas de madeira de 1 a 3 mm de espessura para a fabricação de compensados.

Os equipamentos utilizados para o desdobro de toras nesses empreendimentos são os tornos laminadores ou máquinas

faqueadoras.

Fábricas de painéis: desdobram a madeira em tora e possuem a mesma tecnologia empregada nas laminadoras, ou seja, utilizam

tornos ou faqueadoras. As lâminas de madeira são secas em estufas e, posteriormente, submetidas à colagem e prensagem para

a fabricação de chapas de compensados.

Decisões como o método de desdobro da tora, equipamentos de serra (tipo de serra, espessura da serra, afiação, número e altura

dos dentes de serra, velocidade de corte e avanço), formato das peças associado às especificações das toras (diâmetro, presença

de nós, espessura da casca), dentre outros determinarão um volume maior ou menor de resíduos do processo de desdobro.

Estes resíduos estão assim identificados:

Cascas. As cascas, revestimento externo das toras, deveriam ser deixadas, através do descascamento mecânico ou manual,

preferencialmente no talhão de onde foi retirada a tora. Isto, além de reduzir parte do volume a ser transportado possibilita o

emprego das cascas como condicionador do solo da própria floresta.
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Biomassa Indústria de Painéis de Madeira. Os painéis podem se resumir em duas categorias: os de madeira sólida, também chamados

de painéis de madeira processada mecanicamente, são formados por camadas de lâminas (compensados e laminados) ou sarrafos de

madeira, e os reconstituídos, que são produzidos com partículas ou fibras de madeira reconstituída, tendo como principais produtos: os

aglomerados/Medium Density Particleboard (MDP), o Oriented Strand Board (OSB), o Medium Density Fiberboard (MDF), o Hard Density

Fiberboard (HDF), o Super Density Fiberboard (SDF). Os problemas identificados pelas principais indústrias de chapas e painéis

instaladas os quais inviabilizam ou dificultam sua maior utilização como matéria-prima madeireira são: elevado grau de umidade;

elevado grau de impureza; problemas decorrentes da armazenagem. O peso do fator transporte (grandes distâncias entre a indústria e a

serraria), o preço da madeira no mercado e a adequação de processos e equipamentos para o recebimento de resíduos são apontados

pelas indústrias produtoras de painéis como fatores que ainda inviabilizam economicamente o uso de resíduos no seu processo

industrial. As etapas referentes ao transporte e armazenagem.

Qual seria a solução: O processo industrial de peletização dos resíduos da indústria de painéis de madeira. A peletização é uma das

técnicas usadas para aumentar a densidade energética da biomassa devido à perda de voláteis de baixo valor energético. O processo

promove a obtenção de um produto de maior poder calorífico devido a remoção de água e compostos voláteis. Aumenta o poder de

energia, resistência à água e capacidade de retificação de biomassa e torna-o seguro contra a degradação biológica tornando mais fácil

e econômica o transporte e armazenagem dos produtos.

Biomassa Indústria Celulose e Papel. A indústria de papel e celulose é a uma grande geradora de resíduos florestais e industriais onde

aproximadamente 48 t de resíduos para cada 100 t de celulose produzida. A produção de celulose gera vários tipos de resíduos orgânicos

e inorgânicos. O preparo de madeira dá origem às cascas, enquanto o tratamento de águas residuárias gera lodo com fibras, lodo

biológico e uma fração inorgânica removida na decantação primária. Parte da fração orgânica, como cascas e demais resíduos da madeira

(finos) pode ser utilizada para recuperação de energia por meio da queima em caldeiras.

Além dos resíduos gerados na própria indústria, a cadeia de produção de papel e celulose envolve uma importante atividade florestal, da

qual é aproveitada a madeira e geralmente deixando no campo resíduos de biomassa, os quais representam entre 15 e 25% da massa

seca da árvore. Resíduos sólidos gerados no campo (folhas, cascas, galhos e pontas) e na produção de papel e celulose (finos, cascas,

cavacos e lodo orgânico).

Os resíduos florestais e os rejeitos de madeira da indústria de papel e celulose têm algumas desvantagens em relação a outras biomassas

como a madeira. Estas desvantagens são o teor de cinzas, principalmente nas folhas e casca (entre 3 e 5% b.s.), a elevada umidade

(acima de 50% b.u.) e sua difícil manipulação. Foram produzidas, no Brasil, 22.743.000 t de papel e celulose. Desta forma, a geração de

resíduo das indústrias de papel e celulose foi estimada em 10.916.640 toneladas. Conclui-se que sem considerar as questões de

logística, os resíduos de biomassas em questão têm grande potencial energético ainda não aproveitado.
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Biomassa na Construção Civil . De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos

Especiais, estima-se que, no Brasil, os municípios coletaram mais de 45 milhões de toneladas de Resíduos de Construção e

Demolição, o que representa cerca de 60% de todo o resíduo sólido urbano coletado naquele ano.

O emprego da madeira na construção civil, feito na forma de elementos temporários como fôrmas, escoramentos e

andaimes, ou na forma de elementos definitivos como estruturas de coberturas, forros, pisos, esquadrias e acabamentos,

gera grande quantidade de resíduos, principalmente considerando que todos os elementos temporários serão

posteriormente descartados.

Se considerada somente a fase de execução estrutural, podem chegar a representar 42% dos resíduos gerados durante o

processo. Uma grande quantidade de resíduos descartada sem tratamento adequado ou sem nenhum tratamento.

A Construção civil pesada externa utiliza madeira serrada usadas para estacas marítimas, trapiches, pontes, obras imersas,

postes, cruzetas, estacas, escoras e dormentes ferroviários, estruturas pesadas, torres de observação e vigamentos.

A Construção civil pesada interna utiliza madeira serrada na forma de vigas, caibros, pranchas e tábuas utilizadas em

estruturas de cobertura. Muitos resíduos de madeira gerados estão contaminados por outros materiais, como tintas,

graxas, pregos, parafusos e plásticos.

Biomassa Indústria Moveleira. Entre os resíduos sólidos da indústria moveleira encontram-se os

derivados diretos da madeira, como pó, cepilhos e aparas. O resíduo fino era formado por: (i) cavacos -

resíduos com dimensões máximas de 50 X 20 mm; (ii) maravalha - resíduo com mais de 2,5 mm; (iii)

serragem - resíduo com dimensões entre 0,5 e 2,5 mm; (iv) pó - partículas menores que 0,5 mm. O

resíduo grosso era formado por peças de refugo, com defeito, com medidas inadequadas, etc..

Outros resíduos sólidos foram aqueles que se originam das embalagens da matéria-prima, assim como

dos produtos. Decorrentes do processo produtivo, são geradas lixas usadas, varrição de fábrica, derivada

da varredura da fábrica no final do expediente, sendo que esta requer uma separação posterior, pois

existem muitos resíduos. A sucata de madeira é um material bastante fragmentado.

O retalho de madeira consiste em sobras da produção. As chapas de madeira que possuem pequenas

avarias como arranhões, partes amassadas ou erros de corte e que não passam pelo controle de

qualidade.

Logo, pode-se perceber que há uma alta variedade de resíduos que variam em forma, tamanho e estado,

tornando complexas as práticas de reciclagem e reutilização.
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Lenha. O Brasil comercializou cerca de 86 milhões de metros cúbicos de lenha. Para efeitos de uma avaliação técnica, cada metro cúbico

de lenha pesa 400 kg e uma umidade média de 45%, então temos cerca de 15 milhões de toneladas de lenha comercializado na forma

de água/umidade. Para adicionar a esta perda, cerca de 15% de energia da madeira é perdida, no ponto de utilização, em caldeiras

industriais e em fogões industriais e residenciais de queima de lenha (processo de combustão de energia). No transporte da madeira

(lenha em umidade elevada), em termos de emissões de CO2. A umidade da lenha (45%) tem uma densidade de energia (poder calorífico

de cerca de 14 megajoules por quilograma) e um densidade de transporte. A tendência dos compradores/consumidores de energia será

baseado no poder calorífico e de energia do produto (lenha, cavaco, woodchips ou resíduos). E poderíamos reduzir as emissões de CO2

em cerca de 250.000 toneladas por ano

Carvão. A produção de carvão bruto no Brasil foi de 13,6 milhões de toneladas. Para produzir uma tonelada de carvão é necessário 3,5,

toneladas de madeira. O consumo aparente deste combustível fóssil e não renovado vem crescendo nos últimos anos, devido à

valorização do insumo para alavancar diversos seguimentos produtivos da economia nacional. O cenário futuro é de aumento da

demanda para o setor elétrico, que irá consumir muito carvão pelos próximos anos e também para o setor industrial. O principal

problema ambiental associado ao uso de carvão é o fato de este ser um recurso de origem fóssil, não-renovável. A queima desse

combustível, como a de todos os derivados de carbono, gera CO2 o principal gás de efeito estufa, responsável pelo aquecimento global.

Biomassa Arborização. Os resíduos provenientes da poda de arborização urbana e remoção de árvores públicas e de residentes

particulares em um município podem gerar sérios problemas urbanos quando não são devidamente aproveitados, sendo

descartados em locais impróprios como aterros sanitários e lixões clandestinos.

Além dos resíduos resultantes das podas em árvores públicas (troncos, toras, galhos, tocos e raízes), os resíduos vegetais de

centros urbanos incluem ainda o material orgânico resultante da manutenção de parques e jardins (incluindo grama e materiais

lenhosos diversos).

Biomassa Supressão Florestal. A supressão da vegetação nativa visa prioritariamente a utilização do solo para outras finalidades,

devendo ser dado aproveitamento socioeconômico ou ambiental a todo produto ou sub produto proveniente dessa supressão.

Substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias,

industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de

ocupação humana.

Na supressão florestal ocorre o processo de queima e enterramento dos resíduos florestais. Gerar resíduos de supressão vegetal e

também retalhos de madeira que precisam ter uma destinação correta e sustentável.
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Biomassa da Floresta Nativa. A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais do mundo com características diversas tanto ambiental quanto sociocultural e bastante complexa, e é a maior reserva

contínua de floresta tropical úmida existente, na América do Sul, ocupando uma área de aproximadamente 6 milhões de km². A Amazônia brasileira representa cerca de um terço das florestas tropicais do

mundo, abrigando algumas centenas de espécies de árvores. O conhecimento da quantidade e da qualidade dos resíduos florestais permite avaliar o seu potencial de aproveitamento.

Para exemplificar o quanto é elevado o desperdício de madeira, um estudo realizado pelo SFB e IMAZON, registraram que foi processado 14,2 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, o que resultou na

produção de 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira processada.

A maioria (72%) dessa produção era madeira serrada com baixo valor agregado, os outros 15% foram transformados em madeira beneficiada com algum grau de agregação de valor, o restante (13%), em

madeira laminada e compensada.

Isso representou um rendimento médio de processamento de 41%. Os outros 8,4 milhões de madeira em tora foram categorizados como os resíduos do processamento. Desse total, cerca de 1,6 milhão de

metros cúbicos desses resíduos foram aproveitados na produção de carvão, outros 2,7 milhões, na geração de energia, e 2,0 milhões, em usos diversos.

Os 2,1 milhões restantes foram considerados resíduos sem nenhum aproveitamento, os quais foram

queimados ou abandonados como entulho. O volume total estimado das árvores (fuste e copa) deve

ser efetuado através do volume comercial mais o BEF (biomass expansion factor), que consta na

adição da biomassa das copas sobre o volume inventariado do fuste, de acordo. Os valores do peso

dos galhos e folhas) e convertido para volume.

Pela diferença entre o volume total estimado (fuste e copa) e o volume dos galhos e folhas, encontrou-

se um volume total estimado de colheita para um ciclo de rotação de 55,54m³.ha-1.
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DESCRITIVO DE BIOMASSA

E EXTRATIVISMO
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO CENTRO 

OESTE
REGIÃO 

SUDESTE
REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) no Extrativismo 9.612.521,49 1.602.994,97 4.236.576,63 61.148,59 840.438,89

Resíduo – Processamento Industrial da Madeira no Extrativismo (m³/ano) 1.568.476,70 261.560,95 691.282,90 9.977,63 137.134,55

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e Processamento)  

Extrativismo (m³/ano)
11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53 71.126,21 977.573,44

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  no Extrativismo (m³/ano para 

tonelada – fator 0,895)
8.603.206,73 1.434.680,49 3.791.736,08 54.727,98 752.192,80

Conversão Resíduo – Processamento Industrial Madeira no Extrativismo 

(m³/ano para tonelada – fator 0,895)
1.403.786,64 234.097,05 618.698,19 8.929,97 122.735,42

Total de Resíduos da Colheita Florestal e Processamento Mecânico 

Industrial da Madeira Extrativismo (ton/ano) 
10.006.993,37 1.668.777,54 4.410.434,27 63.657,95 874.928,22

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita Florestal Extrativismo  

(92,5%) (ton)
7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87 50.623,38 695.778,34

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento Extrativismo  

(56,2%) (ton)
788.928,09 131.562,54 347.708,38 5.015,27 68.977,30

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento Extrativismo  

Disponível no Brasil (ton)  
8.746.894,31 1.458.641,99 3.855.064,25 55.638,65 764.755,64

QUANTITATIVO  TOTAL DE BIOMASSA EXTRATIVISMO FLORESTAL E INDUSTRIAL BRASIL  

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE (TON) 8.746.894,31

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE (TON) 1.458.641,99

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE(TON)  3.855.064,25

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE (TON) 55.638,65 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL (TON) 764.755,64 
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QUANTITATIVO  TOTAL DE BIOMASSA SILVICULTURA FLORESTAL E INDUSTRIAL BRASIL  

DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE

REGIÃO CENTRO 

OESTE
REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

Resíduo da Colheita Florestal  (m³/ano) na Silvicultura 572.494,73 2.877.974,13 698.891,69 6.222.982,01 8.069.875,34 

Resíduo do Processamento Industrial da Madeira na Silvicultura 

(m³/ano) 
1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 16.233.866,10 21.051.848,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal (Colheita e do  Processamento) 

Silvicultura (m³/ano) 
2.065.959,23 10.385.732,73 2.522.087,39 22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na Silvicultura (m³/ano 

para tonelada – fator 0,828) 
474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  5.152.629,10  6.681.856,78  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial Madeira na 

Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 0,828) 
1.236.588,60  6.216.424,12 1.509.606,03  13.441.641,13  17.430.930,93  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e Processamento Mecânico 

Industrial da Madeira Silvicultura (ton/ano) 
1.710.614,23 8.599.386,69 2.088.288,34 18.594.270,23 24.112.787,71 

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita Florestal 

Silvicultura  (89,7%) (ton) 
425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento Silvicultura 

(44,2%) (ton) 
546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento Silvicultura 

Disponível no Brasil (ton)  
970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 10.563.113,67 13.698.097,00 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORTE (TON) 970.773,15

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORDESTE (TON) 4.885.176,88

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA CENTROOESTE(TON)  1.186.323,89

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUDESTE (TON) 10.563.113,67

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUL (TON) 13.698.097,00
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Soluções na área de projetos de aproveitamento da biomassa da cana energia para a produção de pellets. A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e

o uso da cana energia para o processamento de pellets. A Brasil Biomassa foi contratada para o desenvolvimento do maior projeto mundial de pellets da cana energia. Estamos implantando para a IKOS

Internacional uma unidade industrial de pellets da cana energia com a produção anual de 1.600.000 mt/ano onde a instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações

industriais (primeira de moagem e secagem industrial e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets). A unidade pode comportar dois sistema de geração de energia térmica (três

fornalhas e três secadores industriais) e um sistema de co-geração de energia, três linhas especiais para o processamento, moagem e trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha) para

alcançar uma granulometria para o processo de peletização (seis peletizadoras industriais) ao sistema de resfriamento industrial (seis resfriadores contra-fluxo) sendo transportados para o silo de

armazenamento de matéria-prima pronta. A planta industrial de pellets vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica e de biomassa

energética para o processo industrial. A unidade vai operar 8.760 horas/ano para produção de pellets.

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. O pellet de bagaço e da palha

da cana-de-açúcar é obtido por trefilação de bagaço (fase de pó). A compactação do material é garantida

pela consistência do insumo e permite a produção. A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo

sucroenergético do Brasil, a Cosan Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável de

aproveitamento dos resíduos de bagaço e da palha da cana na transformação de pellets em Lins no

Estado de São Paulo com a produção de 175.000 mt/ano.
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O processo de produção do pellets da cana energia envolverá a extração, colheita e transporte para a preparação da fibra (colheita

para picagem industrial) da cana energia. A matéria-prima utilizada no processo industrial é de origem da cana energia modificada

geneticamente (maior volume de biomassa com os colmos da cana). Para a colheita da cana energia será utilizado um equipamentos

especial para o aproveitamento 100% da matéria-prima. Deverá passar por uma secagem natural e depois será enviada para a

unidade de preparação da matéria-prima (picagem industrial) visando a redução da matéria-prima em partículas menores com uma

granulometria especial para o processo.

ParaMelhoramento Genético Produção Cana Energia. É possível

realizar o melhoramento genético para a produção de híbridos

destinados à produção de biomassa moderna.

A população de híbridos de cana-energia apresenta diferenças

morfológicas significativas em relação a híbridos tradicionais de

cana-de-açúcar, e o estudo dos componentes de produção

demonstraram que a rigor estes materiais apresentam altos

teores percentuais de fibra, baixos teores de açúcar nos colmos e

grande número de perfilhos por metro linear;

ii. Entre os híbridos de cana-energia são superiores em produção

de bitomassa e de massa seca por área, chegando a produzir

acima de 1,5 vezes mais massa seca na fase de soqueira quando

comparados à cana-de-açúcar tradicional e à outras fontes de

matéria prima para a produção de bioenergia tais como o capim-

elefante e o eucalipto, apresentando fortes indícios de que esta

cultura talvez seja a mais indicada para ao desenvolvimento de

novos projetos agroindustriais voltados para a produção de

bioenergia através da utilização de biomassa moderna;

iii. Os custos de produção de massa seca obtidos na matriz

idealizada demonstram que a cana-energia, devido ao seu alto

potencial de produção (média de 45,9 t.m.s.ha-1 – melhor

material em segundo corte média de 64 t.m.s.ha-1) tem boas

chances de se tornar a matéria prima de mais baixo custo para a

produção de bioenergia;

iv. Existe grande quantidade de área disponível para a expansão

de culturas agroenergéticas no território brasileiro e onde não

haveria concorrência direta com as áreas destinadas à produção

de alimentos, ou que seja necessário destruir áreas de biomas

protegidos.
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Estamos implantando uma unidade industrial de pellets da cana energia onde a instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira de moagem e

secagem industrial e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets).

A unidade pode comportar dois sistema de geração de energia térmica (fornalhas e secadores industriais) e um sistema de co-geração de energia, linhas especiais para o processamento, moagem e trituração

industrial (moinho martelos) para alcançar uma granulometria para o processo de peletização (peletizadoras industriais) ao sistema de resfriamento industrial (resfriadores contra-fluxo) sendo transportados

para o silo de armazenamento de matéria-prima pronta.

Iniciamos o processo industrial com a preparação da fibra da cana energia, onde deverá estar livre de qualquer tipo de material contaminante como pedras, vidro e metal.

Se o produto estiver contaminado, as cinzas no momento da combustão aumentam consideravelmente .

A planta industrial de pellets da cana energia vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica (resíduos descartados) e de cana energia

para o processo industrial. Por isso, a biomassa residual (para geração de energia térmica) serão estocados em grandes pilhas no pátio de estoque refrigerado (para uso contínuo em queima industrial –

fornalha) e a cana energia em refinação ficará no pátio de matéria-prima.
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De modo a definir as orientações para a recepção da matéria-prima entregue na unidade industrial e para controlar a quantidade e assegurar a qualidade será elaborado um procedimento operacional de

recepção de matéria-prima.

Assim podemos controlar as quantidades de matéria-prima fornecidas e todos os caminhões 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 resultará um documento de pesagem. De forma a controlar e assegurar a qualidade da matéria-prima recepcionada, todas as cargas serão sujeitas a uma inspeção visual, efetuada pelo

Supervisor de Logística Interna. A biomassa da cana energia passou pelo processo de picagem industrial e é transportada para um silo de matéria-prima. Este silo vai alimentar o processo industrial e a

refinação. É considerado um sistema de armazenagem limpo de material úmido por não utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto. O design dos

reforços internos permite fluxo livre do material estocado minimizando a formação de pontes e garantindo esvaziamento completo do sistema.

A A cana energia que passou pelo processo de picagem industrial vai agora ao processo de secagem

industrial. O material deverá passar por um filtro que permite a reclassificação das partículas de

acordo com o tamanho. As partículas não aptas são devolvidas à trituração, as aceitáveis são

depositadas numa mesa doseadora.
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O material será transportadora até o silo. Os aditivos utilizados não podem intervir na combustão nem produzir gases tóxicos. Na produção de pellets da cana energia vamos utilizar como aditivo natural o

amido do milho para facilitar o processo de peletização e para melhorar o equilíbrio energético e a resistência abrasiva do produto. O limite máximo será de 2%, para minimizar o teor de cinzas.

Utilizaremos o sistema de aquecimento por fornalha industrial que será construída com aço carbono. Os

tubos são aletados entre si, não permitindo assim a passagem de gases para o lado externo da fornalha,

proporcionando maior vida útil ao isolamento térmico. No teto da fornalha é montado fusível de segurança

fabricado em latão e chumbo. Todos os coletores são dotados de flange e contra flange para limpeza e

inspeção. Equipada com sistema de admissão de gases quentes que aproveitam o calor residual dos

gases de combustão e vapor de água na descarga do secador.

Este procedimento permite um ganho de 6% a 8% na economia de combustível bem como mantém

reduzido o nível de CO2 no interior do secador.

A secagem é a etapa que consome mais energia na produção de pellets da cana energia. Este setor é o

responsável pela extração da água existente na matéria-prima.

A moagem consiste, essencialmente, na diminuição do tamanho da fibra da cana energia e a

homogeneização na uniformização da matéria-prima. Nesta fase a qual a biomassa da cana energia será

triturada e reduzida a partículas de menor dimensão. Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos.

https://www.youtube.com/watch?v=aL09fTCsr9g
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O vapor é o aditivo mais utilizado na peletização. Este pode ser seco ou estar ligeiramente quente, para secar o material, mas tendo a precaução de não elevar a temperatura da matéria-prima em excesso. O

uso de vapor contribui para diminuir o tempo de uso dos rolos e faz com que os pellets sejam mais fortes e resistentes.

A matéria-prima da cana energia 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

secagem industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema de alimentação automático) para o processo industrial de peletização.

Após passar pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado sendo necessário um aquecimento até temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco).

Ao aquecer torna-se mais plástica, promovendo a agregação das partículas,. A matéria-prima é pressionada a alta pressão e os pellets são cortados, no comprimento desejado, do lado de fora da matriz.

Uma vez na peletizadora o material triturado é moído e acondicionado mediante o uso de vapor, que contribui para a umidificação superficial, atuando como lubrificante no processo de peletização.

Assim, a adição de vapor contribui para que o aglutinante natural atue com maior facilidade sobre as fibras que compõem os pellets da cana energia.
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Na unidade industrial teremos um sistema de controle de qualidade de produção industrial. A nível

externo o operador recolhe amostras por semana de pellets da cana energia para uma avaliação e

controle do teor de cinza (produção de pellets da cana energia). Todas as informações são diagnosticada

pelo responsável pela qualidade e enviada para o gerente operacional que definem ações e medidas

corretivas com o objetivo de diminuir o teor de cinza e de sílica no produto final.

Os pellets da cana energia, após serem resfriados e limpos, passam por um sistema de pesagem antes de

serem confeccionados em big bags ou para transporte especial para exportação (granel) . Este sistema

pode ser controlado manual ou automaticamente. No fim da linha de produção os pellets da cana energia

podem ser armazenados em silos.

No fim da linha de produção os pellets da cana energia devem ser armazenados em silos. Os pellets da

cana energia 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%). São de fácil manipulação, podem ser conservados por muito tempo.
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O plano é expandir a produção para 2 milhões de toneladas até 2025, e para 8 milhões de

toneladas no futuro, confirmadas as expectativas de retorno e a demanda potencial para este

produto. A Cosan terá 80% e a Sumitomo 20% do capital da joint venture.

Diversos países já têm metas para geração de energia renovável e sustentável, entre eles

Japão, Coreia do Sul e Inglaterra.

Um estudo publicado pela Comissão Europeia no início deste ano revelou que o uso da

biomassa é a maneira mais econômica de atingir as metas estabelecidas para redução de

emissão. A perspectiva é que nos próximos cinco anos a demanda mundial por pellets de

biomassa salte das 25 milhões de toneladas comercializadas hoje para aproximadamente 40

milhões.

Atualmente, a matéria-prima predominante no setor é oriunda da madeira plantada na

Europa, Estados Unidos e Canadá.

"O Japão deve importar entre dez e vinte milhões de toneladas de biomassa peletizada até

2030.

Acreditamos que uma parcela relevante desta demanda será atendida pela biomassa de cana-

de-açúcar disponível no Brasil. A produtividade da cana no Brasil e o fato de utilizarmos um

resíduo como matéria-prima criam um diferencial de sustentabilidade único no mundo",

afirma Yoshi Kusano, gerente geral de Biomassa da Sumitomo Corporation.

Os Biopellets são formas mecanicamente estáveis. Esta transformação (alta densidade de produto) permite um aumento da eficiência de muitos processos, tais como, um aumento do fluxo favorável e melhoria

de propriedades de combustão.

Os produtos peletizados podem ser transportados, usando sistemas existentes, tais como transportadores em parafuso ou equipamento de sucção.

Os Biopellets, pela exigência da baixa umidade do processo e pela elevada densidade relativa aparente, são menos higroscópicos e muito mais resistentes ao apodrecimento ou à fermentação do que os

resíduos na condição natural, facilitando o seu armazenamento e transporte, ampliando assim o seu o raio econômico de aproveitamento.

No Biopellets é um combustível energético feito a partir de matéria resultante do processo sucroenergético) triturado e seco, sendo depois comprimido obtendo a forma final de pequenos cilindros.

A tecnologia usa exclusivamente resíduos de cana-de-açúcar para produzir pellets que podem substituir o carvão mineral, gás natural e óleo combustível na geração de energia elétrica e calor.

Chamada de Cosan Biomassa, a nova empresa já possui uma planta de produção na região de Jaú, interior de São Paulo, com capacidade instalada de 175 mil toneladas de pellets por ano.



BRASIL BIOMASSA SOLUÇÃO ENERGÉTICA TECNOLOGIA BIOPELLETS CANA-AÇÚCAR E CANA ENERGIA

Os principais mercados-alvo da Cosan Biomassa são Europa, Japão e Coreia do Sul que ainda

hoje têm 30% de sua energia proveniente do carvão mineral. No Brasil, onde o gás e o óleo têm

custo alto, a biomassa é uma alternativa bastante competitiva e grandes indústrias já

demonstraram interesseOs Estados Unidos e Canadá exportaram em 2015 mais de 6 milhões de

toneladas para Europa e Ásia enquanto o restante foi produzido localmente. O governo

americano estuda a possibilidade de utilizar biomassa para reduzir sua dependência no carvão

mineral.

Nesse caso, se apenas 5% do carvão for substituído por biomassa, o mercado norte americano

rapidamente passará de exportador para importador, pois serão necessários 28 milhões de toneladas

adicionais por ano para atender tal demanda. Somente com a demanda crescente na Europa e na Ásia o

mercado precisará de 15 milhões de toneladas adicionais até 2030 e o maior recurso de biomassa não

explorado do mundo se encontra no setor sucroenergético brasileiro.


