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BRASIL BIOMASSA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E PROJETOS SUSTENTÁVEIS

A Brasil Biomassa Consultoria Projetos Sustentáveis Engenharia e
Tecnologia Industrial e Marketing tem por objetivo é ofertar soluções
eficientes, com uma inovadora tecnologia e com uma engenharia técnica
visando a excelência em qualidade, contribuindo com o setor industrial de
maneira ética e produtiva.
A Brasil Biomassa fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São
Paulo e representantes no Brasil e exterior, é uma empresa líder na área de

consultoria

de desenvolvimento de negócios e projetos empresariais

sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação de
projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das
principais empresas nacionais e internacionais dos segmentos de energia,
bioeletricidade, descarboinização, bioenergia, biomassa e pellets.
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BRASIL BIOMASSA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E PROJETOS SUSTENTÁVEIS

A Brasil Biomassa é uma empresa que fornece soluções em projetos
customizados por segmento, que além de contar com mão de obra
especializada, atua de acordo com todos os critérios de segurança, sempre
visando a total excelência no atendimento dedicado a cada cliente.
A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de
implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa
(florestal, processo industrial da madeira, resíduos setor agroindustrial,
agricultura e sucroenergético) para bioeletricidade, descarbonização,
cogeração de energia, biogás, torrefação da biomassa energética, projetos
sustentáveis de produção de briquete de todos os tipos de madeira e de
resíduos agroindustriais e agricultura e pellets de madeira e do biopellets
com a biomassa da cana-de-açúcar.

Enumeramos as principais vantagens:
Serviços completos e personalizados envolvendo
desde uma avaliação do plano estrutural de
negócios, estudos de logística, benefícios fiscais e

licenciamento ambiental e mapeamento da
matéria-prima até a tecnologia industrial para o
desenvolvimento do produto final (uso prioritário
de biomassa para fins de bioeletricidade ou
projetos sustentáveis de produção de pellets).

Integração de processos envolvendo a consultoria
técnica e os estudos de viabilidade econômica e
financiamento e a tecnologia de produção
industrial e os melhores resultados em termos de
qualidade do produto e a garantia de venda da
produção industrial.

Sempre atenta às tendências e demandas da
indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da
Brasil Biomassa Consultoria em desenvolvimento
de projetos industriais sustentáveis, engenharia e
tecnologia industrial representada pela vasta
expertise de sua equipe de gerenciamento,
engenharia, fabricação e implantação é referência
na criação e implementação de projetos
sustentáveis de alta performance integrados para
a indústria em todos os setores de mercado.

Sendo a principal empresa do setor de consultoria
em projetos industriais sustentáveis e engenharia e
tecnologia industrial agregando mais de 22
profissionais na área de engenharia e tecnologia
industrial e florestal, economia de mercado e
planejamento estratégico, marketing internacional
e na gestão de negócios.

A Brasil Biomassa desenvolve(u) mais de 115
projetos industriais sustentáveis atuando desde o
desenvolvimento do plano estratégico de negócios
e viabilidade econômica, mapeamento de matéria-

prima florestal, agroindustrial e da madeira, estudo
do sistema de transporte e logística de exportação,
licenciamento

ambiental

e

projeto

de

financiamento nacional ou internacional com a
agência de fomento da Itália, engenharia básica,
executiva, certificação nacional e internacional do
produto, plano estrutural de marketing e venda ao
mercado interno e exportação.

Implantou com sucesso empresarial e em pleno
funcionamento mais de nove unidades industriais
de produção de pellets de madeira e de biopellets

da cana-de-açúcar com a produção anual de
380.000 toneladas qualidade Enplus A1 tipo
exportação gerando mais de 600 empregos
sustentáveis no mercado brasileiro.

Nossa engenharia atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas,
com

especialidade

em

energia

limpa,

biomassa,

bioeletricidade,

descarbonização, biogás, bioenergia e wood bio pellets agrobiomassa e
wood agrobriquete desde a execução do plano estrutural de negócios,
viabilidade econômica, planejamento em três fases, estudo de mercado,
estudo de concorrentes, execução e performance.

Trabalhamos com a

tecnologia industrial de produção de pellets de qualidade internacional.
Atuamos com diversos segmentos do setor florestal, da indústria de
processamento da madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação,
compensados, mdf, movelaria e agentes do setor de produção de biomassa.
Atuamos ainda com projetos com as indústrias aço e cimento; indústrias

petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo e gás; indústrias
de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e
sucroalcooleiras.

A Brasil Biomassa possui um canal especializado em projetos customizados
por segmento, nossa equipe de engenharia e técnicos estão totalmente
aptas a desenvolver as melhores soluções, totalmente customizadas para
as mais diversas especificações, atendendo a necessidade específica da
sua empresa e do seu ramo de atividade, garantido maiores ganhos e
consequentemente maior produtividade.
Possuímos um grande know-how no mercado de projetos customizados de
aproveitamento da biomassa por segmento, contando com profissionais

com mais 30 anos de experiência. Oferecemos a prestação de serviços em
todos os modelos de equipamentos e todos os fabricantes nacionais e
internacionais. Realizamos análises, captações de informações e dados,
entendemos o seu processo e sua necessidade, com isso fornecemos o
equipamento ideal para você em conjunto com as melhores soluções
tecnológicas e eficazes do mercado.
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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, Grupo Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets
Brasil, Naturasul Engenharia, Cosan Biomassa do Grupo Raizen,

International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy EBX do Grupo Eike
Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys
Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo
Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem Florestal, Grow
Gestão Florestal, Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira
WS, Imezza Industrial, VPB Biomassa, CVC Celulose, Manchester Florestal –

Grupo Slavieiro, Granosul Brasil, Mais Energia, Lee Energy Solution USA,
Building Energy da Itália e Abellon Clean Energy Índia e Canadá

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA
DESCARBONIZAÇÃO

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA DESCARBONIZAÇÃO
A descarbonização para as empresas/indústrias é essencial para alcançar
a estabilização do clima, e alcançando as emissões líquidas zero 2050-

2070.
A descarbonização consiste em um conjunto de medidas e soluções
reduzir emissões de C02 :

Substituição de combustíveis fósseis por energias sem carbono, como a

biomassa, que não causam emissões de gases de efeito estufa.

Melhorar o desempenho energético por meio da renovação energética e
da implementação de um sistema de gestão de energia sustentável.

A descarbonização do setor industrial é mais desafiadora do ponto de
vista técnico do que nos setores de construção e transporte, pois envolve

emissões não apenas de calor e energia, mas também de produtos e
processos.
As empresas que investem em tecnologia para descarbonização (energia
limpa e sustentável) estarão posicionadas para serem líderes ao longo
deste século, com eficiência energética em benefício do meio-ambiente.

As empresas no futuro devem ser mais eficientes com uma matriz
energética sustentável substituindo os combustíveis fósseis como carvão
e gás natural por uma fonte energética limpa e renovável como a
biomassa ou pellets.
Desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de CO2,
que consistem em capturar o dióxido de carbono e, em seguida,

armazená-lo ou recuperá-lo para evitar sua liberação na atmosfera. A
descarbonização industrial é essencial para alcançar a estabilização do
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clima, e alcançando as emissões líquidas zero 2050-2070 sendo
necessário para limitar o aquecimento global a 2 ° C .
Empregar as tecnologias e políticas certas pode alcançar emissões
industriais líquidas zero e tornar mais lucrativo o investimento em

processos industriais mais limpos.
As principais tecnologias incluem eficiência energética de materiais e
industriais , captura de carbono, eletrificação e hidrogênio zero-carbono .

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA DESCARBONIZAÇÃO DA PECUÁRIA
A maioria das emissões da produção agropecuária vem da criação de
gado. Mais de 70 bilhões de animais são criados anualmente para
consumo humano.
As principais fontes individuais são o metano de arrotos do gado e o
esterco. Estudos mostram que a pecuária bovina é responsável pela
emissão de pelo menos 50% dos gases-estufa, principalmente do gás
carbônico (CO2) e do metano (CH4).
O estrume deixado no pasto também gera emissões agrícolas. Libera
óxido nitroso, um gás de efeito estufa cuja contribuição, por tonelada,
para o aquecimento global é muito maior do que a do dióxido de carbono.
Se o esterco não for gerenciado, as bactérias que consomem nutrientes
no esterco liberam metano como um subproduto de seu metabolismo.

A Brasil Biomassa utiliza
uma
tecnologia de processamento do
estrume em digestores anaeróbicos
que convertem o metano produzido em
eletricidade ou biogás, o que os torna
um método promissor para se obter
reduções de emissões dos gases do
setor da pecuária.
Nossa estratégia técnica beneficia o
meio ambiente e fornece energia para
operações agrícolas e empresas do
setor de forma limpa e sustentável.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA DESCARBONIZAÇÃO DA CIMENTEIRAS
A fabricação de cimento libera CO2 por meio de duas atividades
principais: uso de energia e reações de calcinação. Emissões
relacionadas à energia (30-40% das emissões diretas de CO2) ocorrem

quando os combustíveis térmicos, a maioria comumente carvão, são
usados para aquecer um pré-calcinador e um forno rotativo. O CO2 é
liberado para a atmosfera, enquanto a cal é usada para fazer clínquer, um
dos principais componentes do cimento. O clínquer é uma substância
dura que compõe 74% -84% do cimento em peso, variando conforme a
região do mundo, e é criada pela quebra do carbonato de cálcio (CaCO3),

O principal método pelo qual as emissões de clínquer do cimento podem
ser mitigadas é reduzir a participação do clínquer no cimento. Outros
materiais, como cinzas volantes (um produto residual da combustão do
carvão), podem ser substituídos por uma parte do clínquer.

Solução da Brasil Biomassa para reduzir as emissões relacionadas à energia
do cimento envolve a troca do carvão por biomassa florestal ou agrícola.
Hoje, 70% da demanda global de combustível térmico na indústria de
cimento é atendidos com carvão, e outros 24% atendidos com petróleo
(coque) e gás natural. A biomassa e os combustíveis residuais é a melhor
solução energética pois têm menor intensidade de CO2 do que o carvão.
Para descarbonizar completamente a produção de calor para cimento, pode
ser necessária a eletrificação de fornos de cimento ou CCS. A melhor rota
pode variar pela fábrica de cimento, uma vez que será influenciado pelo
preço e disponibilidade de eletricidade zero-carbono, bem como a viabilidade
de captura de carbono e armazenamento no local da planta.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA DESCARBONIZAÇÃO METANO CARVOARIAS

Como o carvão é formado no subsolo ao longo de milhões de anos, o
metano também é formado nas camadas de carvão. O metano do leito de
carvão refere-se a todo o metano que se forma nessas camadas,

enquanto o metano da mina de carvão se refere à parte desse metano que
seria liberada pelas atividades de mineração.
O metano (CH4), principal constituinte do gás natural, é liberado para a
atmosfera durante a mineração e o beneficiamento de carvão.
Atualmente, no Brasil o CH4 gerado durante a mineração do carvão é
simplesmente emitido para a atmosfera.
Enquanto isso, o carvão, que libera 75% mais CO2 do que o gás por
unidade de energia, tem sido relativamente esquecido quando se trata de
metano, um gás de efeito estufa muito mais potente.

Uma solução da Brasil Biomassa é a utilização de equipamentos podem ser
usados para capturar o metano emitido pelas minas de carvão, por sistemas
de desgaseificação. O desenvolvimento de uma usina de energia com
geradores, controles e painel de comutação integrados e um gerador a vapor
de recuperação de calor. Para aumentar a eficiência de combustível, cada
usina tem um sistema de ciclo combinado que recupera o calor de escape de
resíduos para alimentar uma turbina a vapor.
O metano capturado na mina de carvão pode ser usado economicamente pelo
setor produtivo. O metano capturado em minas de carvão é mais
frequentemente usado para geração de energia, aquecimento urbano ou
combustível de caldeira, ou pode ser usado no local para secagem de carvão,
abastecimento de caldeiras de minas ou outros fins.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA AÇO
O aço é um material essencial para veículos, edifícios e infraestrutura em
todo o mundo.. A maior parte do ferro e do aço são produzidos em altosfornos ou fornos básicos de oxigênio. Esses fornos são usados para

converter minério de ferro extraído em ferro-gusa ou para converter ferrogusa e vários metais de liga em aço. Os altos-fornos são movidos a coque,
uma substância criada quando o carvão pulverizado é aquecido em um
ambiente livre de oxigênio, um processo denominado coque. O coque é
usado tanto como agente redutor químico quanto para gerar as altas
temperaturas necessárias para a produção de aço.

As usinas siderúrgicas modernas operam perto dos limites da eficiência
termodinâmica prática, usando as tecnologias existentes. Portanto, a fim
de reduzir drasticamente as emissões globais de CO2 da produção de
aço, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras é crucial.

Uma solução da Brasil Biomassa é a substituição do coque e o carvão para a
redução das emissões de CO2 pelo biocarvão ou por biomassa florestal,
processo da madeira, agrícola e agroindustrial e sucroenergético.

Estamos trabalhando com algumas indústrias siderúrgicas com estudos de
mudança energética e de mapeamento de fonte de matéria-prima para
substituição do coque e do carvão na produção de aço, alcançando reduções
significativas no consumo de energia e na intensidade das emissões de CO2.
Trabalhamos também com a tecnologia de substituição do carbono por outro
redutor, como o hidrogênio por eletrólise direta.
Aumentar o uso de biomassa como substituto do coque e do carvão, bem
como a utilização de tecnologias de recuperação de calor residual, pode
contribuir para uma redução de 61% no consumo de energia.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA DESCARBONIZAÇÃO USO HIDROGÊNIO
O hidrogênio verde é produzido a partir da eletrólise da água através de
eletricidade renovável e vem sendo considerado por vários países como
uma estratégia para a descarbonização e cumprimento das metas do

Acordo de Paris e da COP 26. A obtenção de hidrogênio pode se dar a
partir de diversas matérias-primas, de ocorrências naturais (H2
geológico) a processos físico-químicos ou bioquímicos. Entre as matériasprimas renováveis fornecedoras de átomos de hidrogênio, podem ser
utilizadas a água (H2O), a biomassa e os biocombustíveis líquidos e
gasosos, tais como o etanol e o biogás/biometano, por exemplo.

Hydrogen Council aposta no hidrogênio como matéria-prima energética
para alcançar a neutralidade climática global e gerar US$ 2,5 trilhões em
receitas anuais, e 30 milhões de empregos diretos e indiretos em todo o
mundo.

A Brasil Biomassa acompanha os estudos
e as inovadoras tecnologias de usar
hidrogênio para descarbonização do setor
siderúrgico. Como tecnologia HYBRIT que
visa desenvolver uma cadeia de valor livre
de fósseis para o aço com base na
redução direta de hidrogênio (H-DR) e

eletrólise. A produção de aço à base de
hidrogênio requer menos energia do que a
rota de alto-forno existente, mas em vez
de carvão e gás natural, o processo é
baseado em eletricidade e calor
renovável.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA
BIOELETRICIDADE BIOMASSA AGRO

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE
O mais recente relatório mundial de energia revelou que 65% da geração
mundial de energia é fornecida por fontes não renováveis como os combustíveis

fósseis com o uso intensivo de carbono. A melhor alternativa para a substituição
da matriz energética com o uso dos combustíveis fósseis por uma fonte
renovável como a biomassa. A eficiência do processo de geração de energia é
fundamental. A eletricidade gerada a partir da bioenergia produzida em usinas
combinadas de calor e energia (CHP), é uma solução que melhora a eficiência
energética, a relação custo-benefício e garante um sistema energético mais
flexível e integrado.
A bioeletricidade é uma energia limpa e renovável, feita a partir da biomassa:
resíduos da cana-de-açúcar (bagaço e palha), resíduos florestais e do processo
industrial da madeira,, carvão vegetal, casca de arroz, capim-elefante e de
resíduos agroindustriais e agricultura.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE CANA-DE-AÇÚCAR
No Brasil a bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana-de-açúcar é a
quarta fonte mais importante da matriz energética.
Este fator é gerador de investimento e emprego de qualidade. Evita a emissão
de Gases de Efeito Estufa. Complementariedade com hidroelétrica – pico de
geração durante a época de poucas chuvas, aumentando a segurança
energética do País.
O mais recente relatório mundial de energia revelou que 65% da geração
mundial de energia é fornecida por fontes não renováveis como os combustíveis
fósseis com o uso intensivo de carbono.
A melhor alternativa para a substituição da matriz energética com o uso dos

combustíveis fósseis por uma fonte renovável como a biomassa da cana-deaçúcar.

A eficiência do processo de geração de energia é

fundamental.

A eletricidade gerada a partir da bioenergia
produzida em usinas combinadas de calor e
energia (CHP), é uma solução que melhora a
eficiência energética, a relação custo-benefício e
garante um sistema energético mais flexível e
integrado.

Estimulada pelo RenovaBio e por um ambiente de
negócios favorável, a bioeletricidade para a rede

tem potencial para crescer mais de 55% até 2030.
(EPE, 2020).

Importante expor que o aproveitamento é de
apenas 15% do potencial: se houvesse o
aproveitamento pleno da biomassa presente nos

canaviais, a bioeletricidade teria potencial técnico
para chegar a 148 mil GWh, o que representaria
atender mais de 30% do consumo de energia no
Sistema Integrado Nacional.

Em 2020, a produção bioeletricidade de cana foi

de 22,6 mil GWh, representando 82% de toda a
geração de energia elétrica a partir de biomassa
no país.

A quantidade de energia elétrica que o setor sucroenergético poderá produzir e

disponibilizar para o mercado decorre da produção de etanol e de açúcar. Esses
produtos determinam a quantidade de cana se infere a disponibilidade de
bagaço e palha de cana, os combustíveis utilizados nesse contexto.
As estimativas de eficiência e de consumo interno de energia elétrica das usinas
permitem quantificar a venda aos demais consumidores de energia elétrica.
Desenvolvemos uma série de projetos e estudos sobre a bioeletricidade com o

uso da biomassa da cana-de-açúcar. Atuamos com inovadoras tecnologias de
aproveitamento da palha da cana-de-açúcar como uma fonte energética ao
setor sucroenergético.
Implantamos a maior planta industrial mundial de aproveitamento da palha da
cana-de-açúcar para a produção de biopellets com operações de exportação
para a Dinamarca, Japão e o Reino Unido.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE CANA ENERGIA
Um novo paradigma está surgindo para otimizar a produção de energia,
fundamentado na produção de biomassa e nesta ultima década, vem sendo
estudado por algumas instituições de pesquisa em melhoramento genético, a
produção de hibridos da espécie Saccharum spp. direcionadas para a produção
exclusiva de biomassa moderna, a cana-energia. A cana-energia poderá ser
plantada em áreas de solo e clima piores do que aqueles reservados para a
produção de alimentos, requerendo menor aplicação de fertilizantes e de
defensivos, e devido ao maior número de colmos produzidos por essa planta
proporcionar maior disponibilidade de mudas.
Em razão do seu vigoroso e abundante sistema radicular fasciculado, apresenta

ótima eficiência no controle de erosão e recuperação de áreas degradadas,
além disso, devido ao vigor das socas, permitirá maior número de cortes. A
cana-energia colhida em ciclos anuais aumenta de produtividade nas socas dos
próximos anos ou se mantém estável durante pelo menos 6 a 8 cortes. É
possível prever 10, 12 ou até mais cortes através de cruzamentos entre S.
Spontaneum e S. officinarum.

Os híbridos de cana-de-açúcar devem ser produzidos através de reprodução
sexuada, no esquema de cruzamentos biparentais entre híbridos de cana-deaçucar e acessos de S. espontaneum. Os cruzamentos entre os materiais
genéticos devem ocorrer anualmente na estação entre os meses de abril e

junho.
A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade
no aproveitamento e o uso da cana energia para o processamento de biopellets.
Estamos implantando para a IKOS Internacional do Grupo Eike Batista 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).

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE BIOMASSA
FLORESTAL E DO PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA
Uma opção inteligente de aproveitamento da biomassa de todos os tipos
(madeira do extrativismo florestal de origem nativa legalizada como nos projetos
e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa com Acapu, Algaroba, Andiroba,
Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo,
Maçaranduba, Teca e Mogno) de madeira/florestal (da silvicultura como pinus,
eucaliptos, paricá, bracatinga e acácia negra) e outras (como o bambu, cajueiro,
fibra da palmeira, seringueira e caatinga) podem ser matéria-prima para
projetos de bioeletricidade.
Inovadora solução energética da Brasil Biomassa da produção de

bioeletricidade com o uso de biomassa. A energia elétrica produzida a partir do
uso da madeira é comumente conhecida como bioeletricidade é uma energia
limpa e renovável, e que pode ser feita a partir de qualquer biomassa.

A utilização de biomassa do processo da colheita
florestal e do processo industrial da madeira tem
ganhado crescente interesse desde que se
percebeu que o seu uso pode diminuir a
dependência de combustíveis fósseis para
geração de energia.

Outro aspecto é a redução dos seus problemas
ambientais associados, já que a combustão direta
de biomassa é uma técnica promissora para
fornecer calor para as indústrias, residências e
instalações agrícolas, onde caldeiras de biomassa

podem substituir fornos a óleo e a gás natural.

A utilização de biomassa para produção de
energia é considerada neutra em carbono, desde
que sua colheita florestal seja realizada a partir de
uma fonte obtida de forma sustentável como o
manejo e o reflorestamento. A biomassa florestal
que,

atualmente,

é

usada

para

produzir

bioenergia, pode ser oriunda de diferentes partes
da planta ou de seu processamento, tais como:
árvores em idade de colheita ou árvores mortas
por distúrbios, materiais de desbaste, resíduos da

colheita, subprodutos de processos florestais e
industriais ou ainda de florestas plantadas para
este uso.

A Brasil Biomassa trabalha com vários projetos
greenfield uma tecnologia mais eficiente para

geração de energia com base dos resíduos
florestais, madeira, utilizando caldeiras de alta
pressão com condensador, ou seja, extração condensação.

Outra

tecnologia

que

trabalhamos

é

da

gaseificação integrada a uma turbina a gás,
operando

em

ciclo

combinado

(Biomass

Integrated Gasification - Gas Turbine, tecnologia
BIG-GT). A tecnologia predominante nas usinas
brasileiras é de ciclo a vapor com turbinas de
contrapressão,

processo

este

técnico

e

comercialmente conhecido.

Trabalhamos com projetos industriais sustentáveis
visando o aumento do uso da biomassa é a melhor
alternativa para descarbonizar a economia com

uma energia limpa e renovável.

Com projetos

industriais

o

sustentáveis

para

uso

da

bioeletricidade que é uma solução prontamente
disponível e a biomassa in natura ou peletizada é
facilmente

armazenável

gerando

emissões

negativas pelo uso combinado de instalações de
energia com captura e armazenamento de
carbono.

A otimização das cadeias de suprimento poderia ajudar na comercialização
dessa fonte de energia sustentável, reduzindo seus custos. Os resíduos
florestais são ainda um recurso de biomassa subutilizado e que têm, portanto,
um potencial considerável para uma maior utilização.

A eletricidade gerada a partir da bioenergia produzida em usinas combinadas de

calor e energia (CHP), é uma solução que melhora a eficiência energética, a
relação custo-benefício e garante um sistema energético mais flexível e
integrado.

Trabalhamos com projetos industriais sustentáveis com novas tecnologias na
área da bioenergia refere-se a todos os tipos de energia derivados da conversão

de fontes naturais e biológicas (denominadas biomassa) disponíveis em uma
base renovável.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA BIOELETRICIDADE AGROBIOMASSA
Avançam os estudos e projetos da Brasil Biomassa de aproveitamento do
potencial dos resíduos da agricultura. A biomassa derivada da agricultura (Agro
Biomassa) representa apenas 18% do fornecimento mundial total de biomassa
para energia. Entre outras fontes, a Agro Biomassa pode ser derivada de
resíduos agrícolas e culturas energéticas e gramíneas. Os resíduos agrícolas,

por exemplo, estão prontamente disponíveis como resultado de operações
agronômicas, mas seu manuseio e descarte costumam ser um fardo para os
agricultores e as comunidades.
No estudo da ABIB Brasil o Brasil tem um potencial total de geração de
biomassa florestal e industrial (metros cúbicos) de 85.574.464,76 somando-se
com a produção de lenha e carvão temos um quantitativo (metros cúbicos) de

157.992.556. Soma-se a este quantitativo a estimativa dos resíduos gerados
pelo setor agroindustrial de 547.306.628.

Nos resultados apresentados poderão servir de base para uma melhor avaliação
dos impactos ambientais do setor e para a análise de possibilidades
econômicas de utilização dos resíduos para geração de energia por meio de
reaproveitamento da biomassa, subsidiando a elaboração de planos de
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados. Os resíduos agrícolas,

por exemplo, estão prontamente disponíveis como resultado de operações
agronômicas, mas seu manuseio e descarte costumam ser um fardo para os
agricultores e as comunidades.
Geralmente, eles são deixados no solo ou queimados em incêndios em campo
aberto, causando poluição do ar e risco de incêndio. Existem técnicas agrícolas
avançadas para usar esses resíduos de maneiras alternativas. O uso de resíduos

para a produção de energia poderia reduzir drasticamente a conta de
aquecimento para os usuários finais, mas também reduzir os custos das
operações para os agricultores e garantir receitas adicionais, diversificando
suas atividades. Os resíduos agrícolas são aqueles resultantes da colheita e do
processamento de culturas e sua exploração deve ser feita de modo racional, já
que defendem o solo da erosão e repõem os nutrientes extraídos pelo vegetal.

No âmbito dos resíduos do setor agroindustrial com os dados da produção e
com as estimativas dos montantes de resíduos gerados
energético destes resíduos.

e do potencial

Um importante vetor de desenvolvimento que vai ao encontro dos objetivos de
segurança energética, de proteção ambiental e de coesão social e econômica. O
aproveitamento dos resíduos está ligado à necessidade em utilizar de forma
sustentável a cadeia produtiva para a geração de energia. Nos países com um
maior desenvolvimento, é uma política de Estado, a utilização da biomassa em
termoelétricas e indústrias como fonte de energia. A biomassa surge neste
âmbito como um dos recursos a considerar para a produção de energia elétrica.
Mas se faz necessário a criação de uma legislação para o estímulo à produção
sustentável e para a utilização da biomassa com o estabelecimento de medidas
para a criação de incentivos à existência de circuitos de processamento e de
recolhimento, transporte e produção, reduzindo os custos e promovendo as
empresas que pretendam em atuar com projetos sustentáveis. Os resíduos
agrícolas são aqueles resultantes da colheita e do processamento de culturas e
sua exploração deve ser feita de modo racional, já que defendem o solo da
erosão e repõem os nutrientes extraídos pelo vegetal. Estes resíduos são
basicamente constituídos de palha (folha e talos) e tem um poder calorífico
médio de 3750 kcal/kg de matéria seca.

Num contexto da produção vegetal, a definição restrita de resíduos agrícolas se
emprega como determinação de resíduos da colheita. Da mesma foram, os
restos de poda dos cultivos lenhosos devem ser considerados assim mesmo
resíduos agrícolas restritos.
Os resíduos agrícolas, de maior quantidade no Brasil, são as palhas e restolhos
da ceifa de cereais e grãos oleaginosos (como arroz, trigo, milho, soja) nas
lavouras; o bagaço de cana-de-açúcar, resultante da moagem e prensagem da
mesma para extração do caldo, nas usinas de açúcar e álcool; cascas do
beneficiamento e industrialização de grãos, em resumo, todos os resíduos
vegetais provenientes da lavoura.
E a Brasil Biomassa é a única empresa nacional especializada em mapeamento
dos resíduos agrícolas e beneficiamento agroindustrial e de projetos de
produção de bioeletricidade e na produção de agropellets.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO AÇÁI.
O açaizeiro é palmeira encontrada na Região Norte, constituindo produto de
grande relevância socio ambiental e econômica para a região.

Uma

característica importante desta palmeira: É seu crescimento em touceiras,
composta por várias estipes que pode chegar até 25 pés em cada touceira,
sendo que cada estipe produz anualmente de 5 a 8 cachos de fruto. O caroço
constitui 83% do fruto. Análise química mostrou a composição do caroço do
açaí indicam fatores importantes como teor baixo de umidade, concentração de
lignina e celulose.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do açaí no
Estado do Pará um plano estrutural de negócios e de viabilidade econômica e
financeira e de protótipo e teste industrial em laboratório internacional e de
mapeamento dos resíduos para a produção sustentável do agropellets da
biomassa do açaí e de projetos de bioeletricidade com o uso da biomassa do
açaí.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
ALGODÃO O Brasil é o quinto maior produtor de pluma do mundo, atrás de
China, Índia, EUA e Paquistão, e produziu, nesta safra, cerca de 7,07 milhão de
toneladas. Apesar da capilaridade da cultura, cultivada em 15 estados, cerca de
85% da área plantada de algodão está concentrada em Mato Grosso e Bahia.
Particularmente, a cultura se desenvolve em regiões onde a agricultura já está
consolidada e em solos com alta fertilidade, 0 que acaba se concentrando nas
regiões produtoras. Os resíduos da biomassa incluem caules e folhas secos
gerados no campo. Deste modo, a quantidade de resíduos de algodão é
elevada. A fibra representa mais de 90% do valor da produção. Os resíduos de
algodão apresentam elevado potencial como combustível, como as cascas e o
caroço do algodão.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do algodão

no Estado do Mato Grosso um estudo estratégico na forma de plano estrutural
de negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e teste
industrial em laboratório internacional e mapeamento do resíduos para a
produção sustentável do agropellets da biomassa do algodão e bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
AMENDOIM. O plantio comercial de amendoim tem se concentrado,
basicamente, no Triângulo Mineiro, que responde por 80% da área de cultivo e
por 93% do volume de produção do estado. A casca do amendoim (ou vagens)
representa cerca de 30% do peso do amendoim colhido. Assim, a estimativa é
que a quantidade de cascas de amendoim geradas anualmente é de 178.437
toneladas. A palhada deve ser mantida no campo, pois, à semelhança da
maioria das leguminosas, esta planta obtém parte das suas necessidades em

nitrogênio via fixação biológica. As cascas de amendoim são queimadas em
indústrias para a geração de energia, apresentando PCI de 4.190 kcal/kg.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve

para algumas empresas produtora da cultura do

amendoim no Estado de São Paulo um estudo estratégico na forma de plano
estrutural de negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e
teste industrial em laboratório internacional e mapeamento dos resíduos para a

produção sustentável do agropellets biomassa do amendoim e bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
ARROZ.. A cultura do arroz, embora praticada em grande parte do país, é
importante na região Sul. Os resíduos gerados são as hastes e folhas da planta
e a casca. As hastes e folhas são deixadas no campo após a colheita. Em
média, a palha de arroz tem PCI de 3,344 kcal/kg, enquanto o PCI médio das
cascas é de 3,200 kcal/kg. A casca de arroz possui 63,6% material volátil, 9,3%
de umidade, 20,6% de cinzas e 15,8% de carbono fixo. Como a casca do arroz
possui baixa densidade, 120kg/m³, isto dificulta o transporte em longas
distancias. A casca de arroz representa 22% do peso do grão. Este resíduo é
classificado como resíduo sólido conforme definição da NBR 10004 e de classe
II (resíduos não perigosos e não inertes), segundo a resolução número 23 do
CONAMA, sendo assim a casca de arroz, apesar de não ser considerado um
resíduo perigoso, necessita de um tratamento apropriado para que não resulte
em impactos negativos para o meio ambiente.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do arroz no

Estado do Rio Grande do Sul um estudo estratégico na forma de plano estrutural
de negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e teste
industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa do arroz e bioeletricidade

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
CACAU. A casca do fruto do cacaueiro representa 80% da composição sendo
obtida através da sua quebra e separação das sementes. Na Bahia, a casca do
cacau é um subproduto que, não é aproveitado tornando um passivo ambiental.
A secagem das cascas de cacau foram feitas em uma estufa com quatro tipos
diferentes da mesma amostra pelo método da estufa à vácuo e foram expostas a
temperatura de 103ºC e vácuo de 757mmHg. O Poder Calorífico Inferior (PCI)
da casca do cacau é de 3.900 kcal/ kg. O teor de umidade médio verificado nas

amostras foi igual a 14%. O poder calorífico médio do pellets foi igual a 4600
Kcal/Kg. As análises químicas das cascas recém colhidas e secas a 70ºC têm
revelado teores de elementos que correspondem a 1,20% de N; 1,10% de P;
3,88% de K; 0,52% de Ca e 0,36% de Mg.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do cacau
na Bahia um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e de
viabilidade econômica e financeira e de protótipo e

teste industrial em

laboratório internacional para a produção sustentável do agropellets da
biomassa do cacau e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO CAFÉ.
O Brasil é o maior produtor mundial de café. Durante o cultivo do café temos 4
milhões de toneladas de cascas com baixo aproveitamento energético. No Brasil
a forma mais comum de beneficiamento ocorre por via seca, no qual o fruto do
café é seco ao sol ou em pré-secadores, o que resulta em resíduos formados por
casca e pergaminho, com rendimento de 50% do peso colhido.

O

processamento de duas toneladas de café produz uma ton. de grão de café
comercial e uma ton. de resíduos (casca e pergaminho). Na carbonização de
resíduos, casca tem PCS de 3.933 (Kcal/g) e poder calorífico útil de 3.040
(Kcal/g). Estima-se que a quantidade de cascas produzidas seja de 1 tonelada
de cascas por tonelada de café beneficiado, enquanto a produtividade de
pergaminhos (endocarpo) é de 0,25 kg por tonelada de café beneficiado. O
pergaminho do café tem um PCI do pellets é de 4.018 kcal/ kg. E as cascas são
destinadas tanto para fins combustíveis apresentando uma composição físico
química de PCS de 4.403 kcal/kg.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil

Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do café no
Estado de Minas Gerais um estudo estratégico na forma de plano estrutural de
negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e teste
industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa do café e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DA
CASTANHA DO PARÁ. A castanha-do-pará também desponta como fonte de
energia renovável. O ouriço é o fruto da árvore, onde são encontradas entre 12 e
22 sementes. Cada fruto pesa entre 500 gramas e 1,5 quilo e possui uma casca
grossa, que serve como proteção às sementes.

Os principais resíduos

provenientes do cultivo e do processamento da castanha-do-pará são o ouriço
(o fruto do castanheiro) e as cascas. Para cada tonelada de castanha limpa
geram-se 1,4 toneladas de resíduos (casca e ouriço) . Estima-se que a produção

dos resíduos de ouriço de castanha seja elevada, pois considerando-se que
cada ouriço tenha um peso médio de 2,4 kg, sendo aproximadamente 1,0 kg de
castanhas limpas e 1,4 kg de resíduos incluindo as cascas da castanha bruta.
Estima-se que o total de cascas e ouriços gerados são de 156.500 toneladas
por ano. O ouriço é utilizado como lenha, em usinas térmicas e caldeiras.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve

para algumas empresas produtora da cultura da

castanha do pará um estudo estratégico na forma de plano estrutural de
negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e teste

industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa da castanha do pará e eletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DA
CEVADA. A utilização da biomassa do bagaço e palha da cevada na produção de
energia é uma alternativa sustentável para agregar valor a biomassa e diminuir
os impactos causados pelos resíduos da colheita e da produção. Denomina-se
bagaço de cevada o resíduo sólido resultante da fase inicial do processo de
fabricação de cervejas, retirado do mosto por meio de filtro prensa. Na forma de
cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%.

Estima-se uma

disponibilidade no Brasil que ultrapassa a 3.000.000 de toneladas/ano.
Apresenta-se na forma de cascas ou de farelo, com umidade ao redor de 80%.
O bagaço é rico em proteína bruta (25%), possui alto teor de fibras brutas (20%)
e índice de nutrientes totais de 74%, comparáveis a alimentos como o farelo de
trigo e milho desintegrado com palha e sabugo. Os resíduos da cevada
apresentam elevado potencial como combustível, como o bagaço e a palha que
podem utilizadas na produção de pellets com um poder calorífico superior de
3.881 kcal/ kg.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil

Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura da cevada
(malte) no Estado de São Paulo um estudo estratégico na forma de plano
estrutural de negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e
teste industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa da cevada e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO COCO
BABAÇU. O babaçú encontra-se distribuído nas regiões Norte, Nordeste e
Centro Oeste do Brasil, em uma área entre 13 e 18 milhões de hectares nos
estados da Bahia, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás,
Pará, Mato Grosso, Amazonas, Rondônia e Acre. Uma palmeira de múltiplos
usos cujos frutos possuem grande importância econômica, sendo usados para a
produção de óleo, carvão, farináceos, ácidos graxos, glicerina e compostos com
potencial medicinal. Composição do Coco de Babaçu. Apresenta a seguinte

composição, por peso: Epicarpo (12-18%) chamado ouriço - é um material
fibroso, ligno-celulósico, podendo ser utilizado como combustível industrial na
forma de biomassa. Mesocarpo (17-22%), contendo tanino e amido, presta-se
como energético. Endocarpo (52-60%) Amêndoa oleaginosa (6-8%), com a
composição: 7,25% de proteína, 66,00% de óleo, 18,00% de carboidratos e
7,80% de minerais.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do coco
babaçu um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e de
viabilidade econômica e financeira e de protótipo e

teste industrial em

laboratório internacional para a produção sustentável do agropellets da
biomassa do babaçu e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO COCO
VERDE. O Estado da Bahia é o maior produtor de coco do Brasil. Estima-se que
70% do lixo gerado no litoral dos grandes centros urbanos do Brasil seja
composto por cascas de coco verde. No Brasil, com uma área plantada de
290.515 hectares são produzidos anualmente cerca de 2,29 bilhões de cascas,
469,76 milhões de folhas que caem da planta e 469,76 milhões de cachos com
ramos florais, o que corresponde 3,84 milhões de ton. de resíduos, sendo 1,53
milhões casca e 1,69 milhões de folhas. O fruto do coqueiro é constituído por
albúmen líquido (água de coco), albúmen sólido ou amêndoa e endocarpo. A
casca representa em torno de 57% do fruto sendo composta pelo mesocarpo
(fibra e pó) e epicarpo (camada mais externa da casca). Os resíduos têm poder
calorífico inferior (PCI) aproximado de 4.275 kcal/kg. A média de densidade
energética para os pellets coco foi de 4.118.389,0 kcal/m³ e o desvio de
166.811,6kcal/m³.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do coco
verde no Estado da Bahia e Ceará um estudo estratégico na forma de plano
estrutural de negócios e de viabilidade econômica e financeira e de protótipo e
teste industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa do coco verde e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
DENDE. As folhas dessa cultura são removidas na colheita e durante as rondas
de poda de uma a três vezes por ano, nas plantas adultas cada palmeira produz
uma média de 25 folhas por ano, ou 10 tonelada de matéria seca por hectare
que pode ser utilizado para a produção de energia. Quanto aos resíduos gerados
temos, o engaço que é o suporte fibroso que sustenta o fruto que pode ser
utilizado em processo industrial. A casca, com alto poder calorífico pode
também ser utilizada como matéria-prima para um processo industrial. Assim

sendo temos um quantitativo de resíduos de 1,5% da torta de palmiste, 3,5%
engaços, 22% fibras e 12% de cascas.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do dendê
na Bahia um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e de
viabilidade econômica e financeira e de protótipo e

teste industrial em

laboratório internacional para a produção sustentável do agropellets da

biomassa do dendê.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
FEIJÃO. O Brasil é o maior produtor mundial de feijão, com produção média
anual de 3,5 milhões de t. Os maiores produtores são o Paraná, que colheu 298
mil t, e Minas Gerais, com a produção de 214 mil t no mesmo período. A safra
tem taxa anual de aumento projetada de 1,77% e no consumo cerca de 1,22%
ao ano. Os resíduos do processamento do feijão são palha e da vagem,
totalizando um fator residual de 53%. Com este coeficiente, estima-se que a
quantidade de resíduos gerados seja de 1.674 mil ton. A palhada e os talos,

apresenta um PCI de 4.080 kcal/kg, enquanto as vagens têm PCI em torno de
3.800 kcal/kg.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do feijão no
Paraná um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e de
viabilidade econômica e financeira, mapeamento de biomassa e de protótipo e
teste industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do

agropellets da biomassa do feijão e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
MILHO. A cultura do milho deixa como resíduos, no campo, os caules, as folhas
e, na indústria, os sabugos. Estima-se que, para cada tonelada de grãos de
milho colhida, geram-se entre 2,2 e 2,7 toneladas de talos e folhas, bem como
entre 0,3 e 0,9 toneladas de sabugos. Espera-se uma produção total de milho
de 65 milhões de toneladas de grãos e estima-se um potencial de geração de
resíduos 72 milhões toneladas de palha, bem como entre 32 milhões de
toneladas de sabugos. O potencial de uso dos resíduos, consideremos uma área

plantada de 1.000 ha, com produtividade de grãos de 4.214 kg/ha. Tomandose os índices de colheita de palha (2,7 kg/kg de grãos) e de sabugos (0,9 kg/kg
de grãos), seriam produzidos, 11.378 mil t palhas e 3.793 mil t de sabugos. Os
PCI da palhada e do sabugo, são, 4.024 e 4.201 kcal/ kg, indicando que há
grande potencial de uso desses resíduos. Resíduo do beneficiamento do milho,
o sabugo corresponde a 22% do peso do grão. Palha + colmo + folhas.

Correspondem, em conjunto, a 50% do peso da planta. A proporção em relação
ao peso da planta atinge 8%. folhas. Corresponde a 22% do peso dos grãos.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do milho no
Paraná um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e de
viabilidade econômica e financeira, mapeamento de biomassa e de protótipo e

teste industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa do milho e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DA SOJA.
A soja corresponde a 49% da área plantada em grãos no país, sendo a cultura
agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas. O grão é o
componente essencial na fabricação de rações animais, e o uso na alimentação
humana encontra-se em franco crescimento. Assim, pode-se considerar que, no
processamento da cultura da soja, são gerados 73% de resíduos. Em relação
aos resíduos agrícolas da soja que permanecem no campo, tratados como
palha, indicam uma produção de 2,5 tBiomassa/tSoja, com umidade de 15%,

equivalente a 2,95 tBiomassa/tSoja em base seca. Uma produção de palha
entre 3,0 tBiomassa/ha e 4,0 tBiomassa/ha, com umidade de 88,5%.
Convertendo estes números de produção à base seca e utilizando como
referência a produtividade média nacional de 2,21 tSoja/ha, calculamos uma
produção de 3,6 tBbs/tSoja.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do soja no
Mato Grosso um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e
de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de biomassa e de protótipo
e teste industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do

agropellets da biomassa da soja e para bioeletricidade.

BIOELETRICIDADE E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA BIOMASSA DO
TRIGO. O resíduo predominante é a palhada gerada na colheita dos grãos.
Em geral, para cada tonelada de grãos colhidos obtém-se cerca de 1,1 a 1,5
toneladas de palhada, dependendo da variedade, manejo da cultura, entre
outros fatores.
O PCI da palhada é, em média, de 4.000 kcal/kg.

BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA. A Brasil
Biomassa desenvolve para algumas empresas produtora da cultura do trigo em
Goiás um estudo estratégico na forma de plano estrutural de negócios e de
viabilidade econômica e financeira, mapeamento de biomassa e de protótipo e
teste industrial em laboratório internacional para a produção sustentável do
agropellets da biomassa da trigo e para bioeletricidade.

SOLUÇÕES BRASIL BIOMASSA
SOLUÇÕES ENERGÉTICAS

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR FLORESTAL – APROVEITAMENTO
ENERGÉTICO DA BIOMASSA FLORESTAL. O aproveitamento da biomassa

florestal (descarbonização energética) como fonte de energia limpa e
renovável, pode revelar-se numa oportunidade de valorização do setor
florestal gerando novos dividendos e empregos sustentáveis. Mas a
biomassa florestal tem alguns problemas como o elevado custo de
transporte e armazenamento devido à sua baixa densidade energética e
elevado teor de umidade da matéria-prima residual.

A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor florestal pois é a maior empresa nacional especializada
no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de aproveitamento
da biomassa florestal na produção de pellets, briquetes, torrefação da
biomassa, biocarvão ou para geração de energia térmica para aquecimento
residencial e industrial.
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SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR PROCESSAMENTO INDUSTRIAL DA
MADEIRA. Do

processamento mecânico e industrial da madeira

são

gerados resíduos de diferentes formatos e características. Entretanto no
Brasil temos um aproveitamento regular dos resíduos (umidade da matériaprima, baixo poder calorífico e densidade e custos de transporte) nas
madeireiras no Brasil em função dos volumes gerados, da localização
descentralizada das indústrias, ou ainda às grandes distâncias dos centros
consumidores com altos custos de transporte e armazenamento.
A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor madeireiro pois é a maior empresa nacional
especializada no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de

aproveitamento da biomassa do processo industrial da madeira na
produção de pellets, briquetes, torrefação biomassa, biocarvão ou para
geração de energia térmica para aquecimento residencial e industrial..

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR PAPEL E CELULOSE. A indústria de
papel e celulose é a principal consumidora de biomassa como combustível

e como matéria-prima, gerando uma grande quantidade de resíduos. A
cadeia de produção de papel e celulose envolve uma importante atividade
florestal geralmente deixando no campo resíduos, 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).

A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor papel e celulose pois é a maior empresa nacional
especializada no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de
aproveitamento da biomassa de papel e celulose na produção de pellets,
briquetes, torrefação da biomassa, biocarvão ou para geração de energia
para aquecimento residencial e industrial.
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SOLUÇÕES ENERGÉTICAS PARA AS INDÚSTRIAS DE PAINÉIS DE MADEIRA.
Os painéis podem se resumir em duas categorias: os de madeira sólida,
também chamados de painéis de madeira processada mecanicamente e os
reconstituídos, que são produzidos com partículas ou fibras de madeira
reconstituída.

Os problemas identificados pelas principais indústrias de

chapas e painéis instaladas são: elevado grau de umidade e de impureza;
presença agentes deteriorantes fenol-formaldeído (resinas fenólicas e
aldeídos) e problemas decorrentes da armazenagem.
Qual seria a solução da Brasil Biomassa: O processo industrial de
peletização e de torrefação dos resíduos de painéis de madeira.

A

torrefação é uma das técnicas usadas para aumentar a densidade

energética. A peletização (secagem industrial dos resíduos) aumenta o
poder de energia tornando seguro contra a degradação biológica tornando
mais acessível o transporte e armazenagem dos produtos.
.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR INDUSTRIAL DE MOVELARIA. A madeira
na indústria moveleira é usada através das chapas, painéis e madeira

maciça para a elaboração de móveis, sendo o restante transformado em
resíduos. Entre os resíduos sólidos encontram-se os derivados diretos da
madeira, como pó, cepilhos e aparas. O principal problema é a complexa
mescla de resíduos de madeira, de diferentes dimensões, granulometria e
distintos graus de limpeza ou contaminação. Representa obstáculo à
gestão, reciclagem ou reuso, e a adequada disposição dos resíduos que

causam impactos ambientais.
No processo de peletização ou de torrefação conseguimos modificar a
composição física e química dos resíduos de movelaria (com elevada
temperatura). A Brasil Biomassa é especializada no desenvolvimento de
projetos industriais sustentáveis do setor de movelaria na produção de
pellets, briquetes, biocarvão gerando uma biomassa residual energética.
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SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. Os resíduos de
madeira representam cerca de 31% de todo o volume de resíduo de
construção gerado numa obra de um edifício residencial. 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. Dessa forma, a complexidade em qualificar os contaminantes
presentes dificulta o processo beneficiamento, reutilização ou reciclagem.
A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor de construção civil pois é a maior empresa nacional
especializada no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de

aproveitamento de resíduos da construção civil na produção de pellets,
torrefação da biomassa, briquetes, biocarvão gerando uma biomassa
residual energética..

SOLUÇÕES

ENERGÉTICAS

DE

APROVEITAMENTO

SUSTENTÁVEL

DE

RESÍDUOS DE ARBORIZAÇÃO URBANA E MUNICIPAL. Os resíduos 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. Além dos resíduos das podas
em árvores públicas (troncos, toras, galhos, tocos e raízes), os resíduos
centros urbanos (material orgânico) da manutenção de parques e jardins.
A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor pois é a maior empresa nacional especializada no
desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de aproveitamento de
resíduos de arborização na produção de pellets, briquetes, biocarvão
gerando uma biomassa residual energética.
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SOLUÇÕES ENERGÉTICAS DE APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DE
EMBALAGENS DE MADEIRA. Nesta categoria enquadram-se principalmente
os paletes e caixas para transporte de alimentos, entre outros.

Quando

não há a possibilidade de recuperação, os destinos mais freqüentes:
processamento em cavaco de madeira (baixo poder calorífico), e aterro
sanitário. Os paletes são utilizados até que ocorra algum dano mecânico ou
biológico (ação de fungos ou cupim) que impeça sua utilização.
A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor embalagens de madeira pois é a maior empresa
nacional especializada no desenvolvimento de projetos industriais

sustentáveis de aproveitamento de resíduos de embalagens de madeira na
produção de pellets gerando uma biomassa residual energética para
aquecimento industrial ou residencial..

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS DE APROVEITAMENTO DA BIOMASSA DO
PROCESSO DE 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. . 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.

A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor supressão florestal pois é a maior empresa nacional
especializada no desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de
aproveitamento de resíduos lenhosos de supressão florestal na produção
de pellets gerando uma biomassa residual energética para aquecimento
industrial.

56

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR FLORESTAL E INVESTIMENTOS COM
FUNDO DE ATIVOS FLORESTAIS. Desenvolvimento de negócios comerciais
pela Brasil Biomassa com fundo florestal e investidores nacionais e
internacionais na área florestal. Uma estratégia para disponibilizar
informações com rentabilidade para os detentores de ativos florestais
(madeira) e uma discussão ao fundo de investimentos.
A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos de ativos
florestais. Desenvolvemos uma estratégia consultiva para disponibilizar
informações e negócios com rentabilidade para os detentores de ativos
florestais (madeira) e uma discussão técnica ao fundo de investimentos.

Trabalhamos nas possibilidades de gerar valor com melhorias silviculturais
para as empresas e conhecimento dos mercados regionais de produtores e
utilizadores da madeira e a biomassa florestal.
.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR FLORESTAL E PROCESSO INDUSTRIAL
DA MADEIRA COM O DESENVOLVIMENTO DO BIOPARQUE BIOMASSA
FLORESTAL E INDUSTRIAL. Trabalhamos com projetos de aumento da
eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de
fontes sustentáveis; otimização de atividades florestais; demonstração da
viabilidade de implantação de unidades de produção de briquetes e pellets.
Bem como de projetos detalhados de gerenciamento da implantação de
unidade de geração a vapor com o uso da biomassa e de engenharia e
gerenciamento para implantação dos bioparques de biomassa florestal e
industrial.
O aproveitamento sustentável dos resíduos para a geração de energia ou

para uma industrialização (pellets ou briquete) sugerimos a implantação
dos Bioparques ou Centro de Recolhimento e de Processamento de
Resíduos Florestais e Industriais.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR FLORESTAL E PROCESSO INDUSTRIAL
DA MADEIRA COM O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DA FLORESTA

PARA FINS ENERGÉTICOS. Soluções da Brasil Biomassa área florestal e
industrial com estudo e projetos de desenvolvimento de floresta para fins
energético. Desenvolvemos uma série de projetos de plantações florestais
com a finalidade de uso para co-geração de energia e para a produção de
pellets. O plantio de florestas comerciais, como eucalipto e pinus, garante
renda ao produtor com balanço positivo na emissão de carbono. As altas

produtividades obtidas em plantações florestais (Eucalyptus) os custos de
geração da eletricidade com madeira de reflorestamento podem ser
minimizados, tornando investimento atrativo.
Métodos de melhoramento desenvolvido pela Brasil Biomassa, passando
para o desenvolvimento da hibridação e clonagem, a produtividade saltou
de 15 para mais de 50 metros cúbicos por hectare/ano.
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SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL, MADEIRA,
PELLETS E BRIQUETES COM O DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. A Brasil Biomassa é uma empresa que efetuou operações de
exportação no Brasil e no Chile. Com a experiência adquirida na exportação
(pelo sistema de container em Santa Catarina e pelo sistema de navio
graneleiro no Chile) está trabalhando para o desenvolvimento de novas
operações

de negócios florestais e industriais visando o mercado

internacional da China, Japão e na Coréia do Sul.
A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora de
woodchips em quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT pelo sistema de
exportação via container para Xiamen C&D Paper & Pulp Co.,Ltd.da China

pelo Porto de Itajaí em Santa Catarina.

A Brasil Biomassa participou na

administração e exportação de woodchips em Concepción no Chile pelo
Porto de Puchoco e Coronel.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL, MADEIRA,
AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO COM O DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE MICRO-GERAÇÃO DE ENERGIA. Apresentamos uma solução
estratégica para os empresários com o desenvolvimento de um novo
negócio: o aproveitamento de resíduos florestais e industriais para geração
de energia com a microgeração. A geração distribuída é caracterizada pela
instalação de geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes
renováveis ou a biomassa, localizados próximos aos centros de consumo de
energia elétrica.
A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos e projetos sobre o
aproveitamento de biomassa para fins energéticos. Trabalhamos com

projetos de aumento da eficiência na conversão da biomassa para energia
como fontes sustentáveis. Otimização de atividades florestais para
implantação de unidades de microgeração de energia.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL, MADEIRA,
AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO COM O DESENVOLVIMENTO DA

TECNOLOGIA DE TORREFAÇÃO DA BIOMASSA ENERGÉTICA. Soluções na
área de projetos de torrefação de biomassa florestal, industrial e
agroindustrial para produção de energia. A biomassa é um combustível que
tem uma baixa eficiência energética (alta umidade, densidade e baixo
poder calorífico). Os custos de transporte dificultam o crescimento do
setor industrial e florestal. Essas limitações são eliminadas quando a

biomassa passa pela torrefação.
As atividades da Brasil Biomassa incluem os serviços especializados em
estudos de viabilidade técnica e econômica, do plano de negócios e do
planejamento estratégico e engenharia

para a implantação de uma

unidade industrial de torrefação da biomassa com alto poder energético
com o uso de linha de equipamentos produzidos no Brasil e na Alemanha.
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SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL SIDERÚRGICO COM O
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CARVÃO VEGETAL. Apresentamos uma
solução estratégica da Brasil Biomassa e Energia Renovável do inovador
projeto de carvão vegetal. A indústria siderúrgica brasileira produziu, em
média, 32,5 milhões de toneladas anuais de ferro-gusa, sendo 9,5 milhões
do carvão vegetal como insumo para a termorredução do minério de ferro
um consumo médio anual de 6,9 milhões de toneladas. Neste período, as
florestas plantadas participaram com 57% e as florestas nativas com 43%.
Temos uma estimativa nacional de 26% de eficiência de transformação
(processo de carbonização) da madeira anidra (massa de madeira na base
seca) em carvão vegetal.

A Brasil Biomassa desenvolve projetos energéticos com a produção e o uso
do carvão vegetal com metodologias industrial e de projetos de crédito de
carbono de grandes produtoras florestais do setor.

SOLUÇÕES

ENERGÉTICAS

AO

SETOR

EMPRESARIAL

SIDERÚRGICO

FLORESTAL, MADEIRA, AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO COM O
DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DO BIOCARVÃO

PARA FINS

ENERGÉTICO. Soluções na área de projetos de Biocarvão com o uso de
biomassa florestal, industrial e agroindustrial para produção de energia. O
biocarvão vem sendo produzido para fins energéticos, ao melhorar os
atributos edáficos, melhorando qualidade do solo e aumentando a
produtividade das culturas. No contexto do desenvolvimento sustentável,
governos e sociedades têm importantes desafios a serem enfrentados.
Quanto à questão ambiental, há a necessidade premente de melhorar a
gestão de resíduos, minorar a emissão de gases de efeito estufa (GEE).

A Brasil Biomassa está desenvolvendo estudos técnicos para a pirólise de
biomassa florestal, industrial, agroindustrial e sucroenergético para a
produção de biocarvão.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL, MADEIRA,
AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO COM O DESENVOLVIMENTO DA

TECNOLOGIA DE BRIQUETE E AGROBRIQUETE. A Brasil Biomassa desenvolve
uma série de projetos industriais de aproveitamento da biomassa florestal,
industrial e agroindustrial em briquete.
A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de
implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa

para produção de briquete, atuando desde os estudos de viabilidade
econômica e planejamento estratégico do plano estrutural de negócios.
Engenharia básica industrial e licenciamento ambiental, mapeamento de
matéria-prima e o estudo logístico até o gerenciamento completo com o
uso dos equipamentos industriais produzidos no Brasil e certificação do
produto e venda produção industrial ao mercado nacional e internacional.

65

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR SUCROENERGÉTICO COM A PRODUÇÃO
DE BIOPELLETS COM O USO DO BAGAÇO E DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR
E DA CANA ENERGIA. A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso as
principais unidades industriais de processamento de biopellets com o uso
da palha e do bagaço de cana-de-açúcar. O biopellet da cana-de-açúcar é
um combustível sólido de granulado de resíduos de bagaço de cana
prensado, proveniente de processo industrial do setor sucroalcooleiro. A
peletização da matéria-prima é garantida pela consistência do insumo e
permite a produção.
A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo sucroenergético do
Brasil, a Cosan Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável

de aproveitamento dos resíduos de bagaço e da palha da cana na
transformação de pellets em Lins no Estado de São Paulo com a produção
de 175.000 mt/ano.
.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS MAPEAMENTO FLORESTAL E INDUSTRIAL.
Desenvolvemos uma série de atividades de mapeamento de biomassa para
projetos de co-geração de energia e para a produção de pellets.
Realizamos um mapeamento de disponibilidade dos resíduos de biomassa
florestal e industrial, bem como avaliamos a qualidade energética análises
de cada tipo de biomassa em determinada região no Brasil. Utilizamos
dados do controle de qualidade mensal das propriedades energéticas da
biomassa usada na geração de energia.

O trabalho da Brasil Biomassa

vem se diversificando com o estudo desenvolvido para a Thyssen Kroupp
com o mapeamento do potencial de biomassa no Brasil para o
desenvolvimento de negócios e projetos na área de torrefação de biomassa.

A Brasil Biomassa foi contratada pela Imerys Caulin no Estado do Pará
visando um estudo de mercado, fornecimento e potencialidade da
biomassa florestal e industrial e agroindustrial para o atendimento futuro
de fornecimento para a mudança da matriz energética. Mapeamento do
potencial Rio de Janeiro para plantações da cana energia para IKOS
Bioenergia do grupo EBX.

Desenvolvemos um

estudo técnico sobre o Mapeamento Florestal e

Industrial na forma de relatório analítico que envolve explicações de ordem

técnica sobre a produção e o uso da biomassa para fins de energia, dados
do setor florestal. Ressaltamos ainda as técnicas de plantações e colheita
da cultura do eucalipto e pinus, com planilhas de mercado e preços do
eucalipto e pinus nas regiões delimitada no estudo e um terceiro relatório
na forma de mapeamento.

E do potencial de fornecimento de biomassa do tipo florestal, industrial
(processamento industrial da madeira do tipo cavaco de madeira) e de
ativos florestais (áreas de arrendamento e reflorestamentos disponíveis nas
regiões delimitadas no estudo), considerando-se recursos, oferta e usos e o
estudo conceitual de alternativas para o uso de biomassa e de ativos
florestais a fim de subsidiar os projetos energéticos.

O Mapeamento

Florestal e Industrial envolve o seguinte:
Dimensionamento do potencial de biomassa florestal e industrial na região
delimitada.

Quantificação

das

áreas

de

reflorestamentos

para

arrendamento nos municípios delimitados em seguida. Simulação do
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estoque de volume de madeira na região.

Avaliação do volume total

estocado na área de abrangência deste raio.

Avaliação da situação

florestal da região com base nos resultados gerados pelo diagnóstico.
Realizamos um mapeamento de disponibilidade dos resíduos de biomassa
florestal e industrial, bem como avaliamos a qualidade energética análises
de cada tipo de biomassa em determinada região no Brasil. Utilizamos
dados do controle de qualidade mensal das propriedades energéticas da
biomassa usada na geração de energia.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL, MADEIRA,
AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO COM O DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE BIOGÁS. Trabalhamos com os projetos
sustentáveis de produção de biogás. No mundo a produção e o uso do
biogás é muito diversificada. Dependendo das prioridades nacionais, a
produção de biogás é por um sistema de gestão de resíduos.
O biogás é produzido com nossa tecnologia através da digestão anaeróbica
dos resíduos agrícolas, culturas energéticas, lodo de esgoto, resíduos
biodegradáveis ou resíduos de madeira. Sua versatilidade permite seu uso
para produção de energia e calor. A geração de biogás oferece aos

operadores envolvidos uma receita previsível: este é um fator decisivo para
as perspectivas de longo prazo para empresa. O biogás provou ser eficiente
com a redução das emissões de CO2 e GEE.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL, MADEIRA,
AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICO COM O DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE BIOENERGIA. A Bioenergia refere-se a todos
os tipos de energia derivados da conversão de fontes naturais e biológicas
(denominadas biomassa) disponíveis em uma base renovável.
Em nosso ambiente imediato existe uma fonte abundante de materiais
orgânicos (também conhecidos como matérias-primas), como plantas,
árvores, algas ou resíduos orgânicos, que podem ser combustíveis valiosos
assim que uma tecnologia possibilitar a extração eficiente de toda a sua
energia potencial.
A Brasil Biomassa tem uma solução energética pois é a maior empresa

nacional especializada no desenvolvimento de projetos industriais
sustentáveis e estudos energéticos com o uso da bioenergia com o uso da
biomassa florestal, industrial da madeira e agroindustrial.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL COM PROJETOS DE
BIOECONOMIA. A bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos

renováveis e a conversão desses recursos e fluxos de resíduos em produtos
de base biológica e bioenergia com cinco objetivos principais: garantir a
segurança alimentar, gerir os recursos naturais de forma sustentável,
reduzir a dependência de recursos não renováveis, mitigar e adaptar-se às
alterações climáticas, criar empregos e manter a competitividade.

A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética

pois

é

a

maior

empresa

nacional

especializada

no

desenvolvimento de projetos sustentáveis e estudos energéticos de
bioeconomia com o uso da biomassa florestal, industrial da madeira e
agroindustrial.
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SOLUÇÕES

ENERGÉTICAS

SUSTENTÁVEL

DOS

AO SETOR EMPRESARIAL

RESÍDUOS

MUNICIPAIS

E

COM O USO

INDUSTRIAIS.

A

transformação de resíduos em energia é uma das mais importantes fontes
de matéria-prima de bioenergia. Na Europa no último ano utilizado mais de
245,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos, dos quais 27% foram
para usinas de transformação de resíduos em energia (67 milhões de
toneladas), ainda remanescentes para práticas de reciclagem (30%) e de
aterro (24%) .
A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução
energética ao setor empresarial pois é a maior empresa nacional

especializada no desenvolvimento de projetos sustentáveis e estudos
energéticos com o aproveitamento dos resíduos municipais e industriais
para geração de energia térmica.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL,
AGRÍCOLA E SUCROENERGÉTICO COM O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
SUSTENTÁVEIS BIO AGROPELLETS. Aproveitamento da biomassa de
resíduos do beneficiamento agroindustrial e da agricultura na produção de
agropellets. Utilizando como matéria-prima (em projetos e estudos
desenvolvidos pela Brasil Biomassa) os resíduos agrícolas e agroindustriais
(Açai, Algodão, Amendoim, Arroz, Bagaço de Cevada, Cacau, Cana de
Açúcar, 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) para a produção de
agropellets para a geração de energia térmica industrial.

A Brasil Biomassa é a única empresa no Brasil especializada no
desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis de aproveitamento da
biomassa agroindustrial e agricultura para a produção de agro pellets.

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS AO SETOR EMPRESARIAL FLORESTAL E DO
PROCESSO INDUSTRIAL DA MADEIRA, COM PLANTA INDUSTRIAL PELLETS.

Aproveitamento da biomassa

da base florestal (de todos os tipos de

madeira) com resíduos de baixo valor agregado na colheita (tora fina,
cascas, raízes, touças, fuste total, ramos, galhos e pontas) ou da base de
processamento industrial (cavaco de madeira limpo ou sujo, serragem,
micro-pó, maravalha e costaneiras).
A Brasil Biomassa Consultoria Engenharia e Tecnologia tem uma solução

energética ao setor florestal e do processo industrial da madeira pois é a
maior empresa nacional especializada no desenvolvimento de projetos
sustentáveis com a nossa linha internacional de equipamentos e estudos
energéticos de produção de pellets com mais de setes unidades industriais
implantadas com sucesso no Brasil (380.000 ton. de pellets/biopellets
produzidos).
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A Pellets Brasil (administrada pela Brasil Biomassa) detém uma avançada
tecnologia industrial de produção de pellets utilizando todos os tipos de
biomassa (resíduos com baixo aproveitamento energético e passivo
ambiental) – florestal (processo de colheita e extração florestal) – madeira
(processamento industrial da madeira) – agroindustrial (resíduos do
processo agroindustrial – colheita e produção e da agricultura) –
sucroenergética (bagaço, palha da cana-de-açúcar e da cana energia).
Nossa linha de equipamentos envolve desde o sistema de preparação da
matéria-prima (picagem industrial) ao sistema de moagem industrial
(sistema

de

refinação

com

transportadores,

tremonha,

silo

de

armazenamento e moinho de martelos) ao moderno sistema de geração de

energia térmica e secagem industrial (fornalha e secador rotativo) com os
periféricos (transportadores, elevadores, válvulas, filtros, exaustores e silo)
preparando ao processo de peletização e resfriamento com uma linha
internacional de equipamentos para segurança e garantia da qualidade do
produto (peneira, condicionador, peletizadora, resfriador vertical, filtro de
manga, transporte e silo) até o sistema de embalagem industrial

(embaladora

automática

integralizado

e

internacional.
.

e

paletizadora)

automatizado

com

num

qualidade

sistema
e

completo

credenciamento

A tecnologia industrial compacta e modular de produção de pellets atende
a requisitos rigorosos de eficiência e a garantia qualidade do produto final
Enplus A1 e de alto desempenho processo industrial.
O sistema de compacto e modular de produção de pellets utiliza os
resíduos industriais com baixo valor agregado (seco na forma de serragem
ou micro pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril, com um
reduzido custo de aquisição (menor número de equipamentos e um baixo
preço dos equipamentos no mercado nacional e internacional) na forma
compacta (redução dos custos de construção civil) atende todas as normas
de qualidade no Brasil. Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir

de 1,0 e 2,0 toneladas/hora com adequação para as unidades maiores de
05 á 50 ton.eladas/hora de pellets.

A tecnologia compacta tem o benefício da linha de crédito internacional da
agência de fomento da Itália (pagamento em cinco anos em dez valores

semestrais com seis meses de carência com a incidência de encargos
anuais de 2,5% e sem a necessidade de garantia real).
E ainda toda a produção industrial foi comercializada por dez anos para a
Itália e Reino Unido ou a venda no mercado interno para aviários da BRF.
Temos um laboratório internacional para os teste de produção (biomassa

da empresa) de qualidade do produto.
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