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PARTICIPAÇÃO  INTERNACIONAL DA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS. Brasil

Biomassa Pellets Business é mais que uma

fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas visando a

sustentabilidade econômica e social e as diretrizes de

apoio ao meio-ambiente visando o ecologicamente

correto no uso e na produção da biomassa florestal,

industrial, agroindustrial e sucroenergética.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em

São Paulo a Brasil Biomassa Pellets Business é líder

no Brasil na área de consultoria estratégica e na

gestão de negócios e de projetos empresariais

sustentáveis e na engenharia e tecnologia industrial

atuando como braço técnico e operacional das

principais empresas nacionais e internacionais dos

segmentos industriais de energia renovável,

bioenergia, biomassa, briquetes e pellets.
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Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e

assumir cada vez mais desafios, a Brasil Biomassa

Pellets Business marca o ano em que completa

dezesseis anos de história com o desenvolvimento da

inovadora tecnologia compacta e modular de

aproveitamento da biomassa no processamento de

pellets com a representação exclusiva na América do

Sul da La Meccânica Itália, segunda empresa

mundial detentora da tecnologia de aproveitamento

florestal, industrial, agroindustrial e sucroenergética

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.

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

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

Naturasul Engeenharia, Cosan Biomassa Raizen, EBX, ThyssenGroup, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Peellets do Grupo Louducca, Adami Madeiras,

Granbio Bioenergia Lee Energy Solution, Abellon Clean Energy, dentre centenas de empresas.
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PARTICIPAÇÃO DA ABIB BRASIL EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS BIOMASSA E PELLETS

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e

engenharia e tecnologia industrial agregando mais de

22 profissionais na área de engenharia de projetos,

industrial e florestal, direito empresarial e contencioso

jurídico, economia e planejamento estratégico,

marketing internacional e na gestão de

desenvolvimento de negócios.

Sempre atenta às tendências e demandas da

indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da

Brasil Biomassa Pellets Business representada pela

vasta expertise de sua equipe de gerenciamento,

engenharia, fabricação e implantação é referência na

criação e implementação de projetos sustentáveis de

alta performance integrados para a indústria.
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A Brasil Biomassa Pellets Business é uma empresa

de base tecnológica, atuando no setor energético com

larga experiência em desenvolvimento de projetos,

implantação, estruturação econômico-financeira e

operação de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial, sucroenergética e agroindustrial para

geração de energia na forma de cogeração e

microgeração de energia, torrefação da biomassa

energética, pellets e briquetes.

Modalidades de trabalho: Tecnologias industrial: EPC

– Gerenciamento > Tecnologia > Engenharia >

Equipamentos > Montagem > Equipamentos de

biomassa, bioenergia e pellets. Engenharia básica de

processo industrial. Consultoria em financiamento

internacional/auditorias ou estudos especializados.

A Brasil Biomassa desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais sustentáveis atuando desde o do plano

estratégico de negócios, mapeamento de matéria-prima, transporte e logística, licenciamento ambiental,

viabilidade econômica e financiamento nacional e internacional, engenharia básica e tecnologia industrial,

microgeração de energia, torrefação da biomassa, exportação de woodchips, briquete e pellets até a fase

final de implantação das unidades industriais com a certificação e a garantia de venda e marketing para

empresas do Brasil, Estados Unidos, Costa do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União Europeia.
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PARTICIPAÇÃO DA ABIB BRASIL EM CONGRESSOS INACIONAIS BIOMASSA E PELLETS

Equipe multidisciplinar da Brasil Biomassa atuando

em: Gerenciamento, desenvolvimento e implantação

de projetos, tecnologia industrial, logística,

licenciamento ambiental e meio ambiente, finanças e

crédito, administração, engenharia e mercado

nacional e internacional.

Atuamos com diversos segmentos e especialmente o

setor florestal, da indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação,

compensados, mdf, movelaria e agentes do setor de

produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos

com as indústrias químicas; indústrias petroquímicas;

indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo e gás;

indústrias de fertilizantes; alimentícias e as indústrias

agroindustriais e sucroalcooleiras.
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A Brasil Biomassa Pellets Business é sócia fundadora

da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa

e Energia Renovável a maior entidade internacional

do setor biomassa com mais de 1.390 empresas

associadas e fundadora e diretora execitiva do

Instituto Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da

PelletsBrasil Indústria de Equipamentos de Produção

de Pellets e Briquetes.

Participa também como sócia e diretora executiva da

European Energy SRL uma empresa com atuação

direta no mercado de negócios da União Europeia na

área de biomassa, bioenergia e pellets.

Representante exclusiva na América do Sul da

segunda maior indústria de equipamentos de

produção de pellets: La Meccânica Itália.

A Brasil Biomassa é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor energético com larga experiência

em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico e operação de aproveitamento da

biomassa florestal, industrial, sucroenergética e agroindustrial para geração de energia na forma de

cogeração e microgeração de energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes. Nossa

engenharia atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas, com especialidade em energia limpa,

biomassa, bioenergia e pellets desde a execução do plano estrutural de negócios, viabilidade econômica,

planejamento em três fases, estudo de mercado, estudo de concorrentes, execução e performance.

.
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PARTICIPAÇÃO DA ABIB BRASIL EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS BIOMASSA E PELLETS

O Diretor Executivo da Brasil Biomassa e Presidente

da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa

assinou um Acordo de Cooperação Internacional para

o desenvolvimento de projetos, negócios e

investimentos com a European Biomass Industry

Association. EUBIA promotes small, medium and

large scale bioenergy activities in collaboration with

local and national authorities, biomass providers,

industries, research centres and local partners. "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.”
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A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação

Brasil França Syndicat national des Producteurs de

granulés de Bois France a principal entidade

representativa 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, négocio 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 Italia. Institut Français du Pétrole (IFP),

IFP Energies Nouvelles é um orgão público de

pesquisa, inovação industrial, atuando nos temas de

energia, transporte e meio ambiente..

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. A diretoria executiva da Brasil Biomassa teve uma

importante reunião com os diretores da Topell Energy na Holanda onde conhecemos todos os detalhes da

moderna tecnologia industrial de torrefação de biomassa e de pellets. Esta tecnologia financiada pela

RWE Energy na Holanda .
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PROJETOS FLORESTAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

FUNDO FLORESTAL E ATIVOS FINANCEIROS. 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. Nossa atuação profissional preparatória para uma avaliação ao fundo de

investimento envolve a identificação do proprietário florestal, uma avaliação do inventário florestal e a assinatura de

um acordo de confidencialidade.
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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 . Na cadeia de aproveitamento da biomassa florestal temos três fases distintas: 1.

Recolhimento dos Resíduos na Unidade Florestal e o Processamento por uma Trituração ou Picagem Industrial. 2.

Sistema adequado de Transporte dos Resíduos Florestais ou da Biomassa Industrial. 3. Sistema de Utilização dos

Resíduos em Combustão em Caldeira Industrial ou na Produção de WoodChips, Pelelts ou Briquete.
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PROJETOS FLORESTAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

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 de áreas no Rio de Janeiro para plantações da cana

energia para IKOS Bioenergia do grupo EBX. .
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EXPORTAÇÃO WOODCHIPS E BIOMASSA. A Brasil Biomassa é uma empresa que produziu e exportou

woodchips (cavaco limpo de pinus e eucalyptus para a produção de celulose) e 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 (cavaco de madeira limpo e sem casca

de pinus) em quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT pelo sistema de exportação via container para atender o

requerimento comercial internacional da Xiamen C&D Paper & Pulp Co.,Ltd.da China pelo Porto de Itajaí em Santa

Catarina.

A Brasil Biomassa participou na administração e exportação de woodchips em Concepción no Chile. Utilizando a

logística de exportação de WoodChips pelo Porto de Puchoco e Coronel no Chile. Trabalhamos com um produto de

qualidade premium dentro das normas internacionais e a exportação foi para o mercado asiático.
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PROJETOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA Apresentamos uma solução estratégica da Brasil Biomassa e Energia Renovável

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

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

instalação de geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou a biomassa, localizados

próximos aos centros de consumo de energia elétrica.

Trabalhamos com o desenvolvimento do sistema de compensação de Energia Elétrica, onde a empresa pode gerar

sua própria energia elétrica. A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o

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

eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de fontes sustentáveis. Otimização de

atividades florestais; demonstração da viabilidade de implantação de unidades de microgeração de energia.
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TORREFAÇÃO DA BIOMASSA ENERGÉTICA. Soluções na área de projetos de torrefação de biomassa florestal,

industrial e agroindustrial para produção de energia .As atividades da Brasil Biomassa incluem os serviços

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

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

Atua também no desenvolvimento dos relatórios técnicos e administrativos necessários para a implantação da

unidade com o uso de equipamentos produzidos no Brasil e na Alemanha.

No Brasil existe um grande potencial de biomassa para se transformar numa significativa fonte confiável de energia.

No entanto, 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 pelo processo de torreficação.
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PROJETOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

WOODBRIQUETE E AGROBRIQUETE. Soluções de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e

agroindustrial em briquete. A Brasil Biomassa desenvolve uma série de projetos industriais de aproveitamento da

biomassa florestal, industrial e agroindustrial em briquete. 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

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.
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No ano de 2009 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo financeiro BMG para o desenvolvimento de três

projetos industriais. O primeiro projeto visava a implantação de uma unidade industrial de produção de briquete

com capacidade de 84.000 ton. por ano na região próxima ao Porto de Imbituba SC. O segundo projeto para grupo

financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos de babaçu no estado do Piauí na produção sustentável do

biobriquete com capacidade de 40.000 ton. por ano.

A Brasil Biomassa desenvolveu o terceiro projeto envolvendo os resíduos de casca de cacau na Costa do Marfim

para a produção sustentável do biobriquete de cacau. O projeto visava a implantação de uma unidade industrial

na Costa do Marfim de produção de biobriquete com capacidade de 60.000 ton. por ano.

Recentemente desenvolvemos uma série de avaliação técnica e industrial de produção de briquetes com resíduos

de movelaria e compensado (aproveitamento de passivo ambiental) devido ao descarte inadequado de resíduos

sólidos, especialmente de madeira e seus derivados (painéis de aglomerados, MDF e compensados),

representando mais de 90 % do total de resíduos gerados.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

BIOPELLETS PALHA E BAGAÇO CANA-DE-AÇÚCAR E CANA ENERGIA. 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. 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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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. A

unidade vai operar 8.760 horas/ano para produção de pellets.
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TRANSFORMANDO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL EM PELLETS. Uma opção inteligente de

aproveitamento da biomassa da base florestal (colhida em floresta como tora sem uso comercial ou descartada) ou

de resíduos (biomassa com alto teor de umidade, baixo poder calorífico e densidade) de baixo valor agregado na

colheita (como a 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) e utilizado pelo setor de

papel e celulose (resíduos sem aproveitamento no processo florestal e industrial como a árvore danificada que não

pode ser utilizada para a produção da polpa e os cavacos finos e casca) ou de movelaria e painéis de madeira

(resíduos da madeira, micro-pó, cepilhos, serragem e os resíduos grosso como as peças de refuto e com defeito e

do retalho como as sobras de produção e as chapas de madeira danificadas) de embalagens, laminação e

construção civil (biomassa como os paletes e caixas sem aproveitamento e resíduos do processo de laminação e

da construção com baixo aproveitamento) e de poda de arborização (urbana e remoção de árvores públicas e

residenciais como os troncos, toras, galhos, tocos e raízes) e de supressão florestal. Tornando um resíduo de baixo

valor agregado num insumo valioso para o processamento industrial de pellets (combustível sólido para geração de

energia térmica) com um aumento elevado de consumo nacional e internacional e de alta rentabilidade financeira.
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TRANSFORMANDO BIOMASSA AGROINDUSTRIAL E SUCROENERGÉTICA EM PELLETS. 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 a produção de pellets .

Também podem ser utilizados como matéria-prima (em projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa) os

resíduos agrícolas e agroindustriais (como os resíduos de Açai, Algodão, Amendoim, Arroz, Bagaço de Cevada,

Cacau, Cana de Açúcar, Capim Elefante e Brachiara, Casca do Café, Castanha do Pará, Coco Babaçu, Coco

Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do Milho, Pinhão Manso, Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja, Sorgo

e Bagaço da Uva) e do setor sucroenergético (bagaço e palha da cana-de-açúcar) para a produção de biopellets

para a geração de energia térmica industrial. Tornando um resíduo agroindustrial e sucroenergético de baixo valor

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

geração de energia térmica).
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PELLETS. Os pellets é um combustível sólido limpo e renovável de aproveitamento biomassa florestal e industrial

resultando em energia térmica mais eficiente (baixa umidade e elevada densidade) e com redução de emissões

de C02.

Os pellets (com qualidade industrial) têm teor de umidade em torno de 6,5 á 7,0%, com densidade a granel

superior a 650 kg/m³, comparado ao cavaco de madeira ou a lenha, cujo teor de umidade oscila entre 40% e 50%

de umidade e densidade a granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³. Deste modo advêm várias vantagens

provenientes da utilização de pellets quando comparados com outros combustíveis, dos quais se pode destacar:

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

desenvolvidas ao longo dos últimos anos, a emissão de compostos químicos, como óxidos de nitrogênio (NOx), ou

compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o que torna os pellets uma das formas de aquecimento menos

poluentes disponíveis atualmente no mercado.

A combustão é muito mais eficiente e liberta menos fumaça que a lenha normal (elevada umidade). Isto é devido

ao baixo teor de umidade dos pellets, resultado do processo industrial (secagem e peletização).
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O seu tamanho reduzido permite dosear por unidade a quantidade necessária para a queima (residencial e

industrial) para a produção de energia. Outra vantagem dos pellets, comparados a outros biocombustíveis sólidos,

é a alta densidade energética, que os coloca em um nível comparável ao dos combustíveis fósseis.

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

cavaco, cujo teor de umidade oscila entre 40% e 50% de umidade e densidade a granel, na ordem de 220 a 250

kg/m³ . A densidade energética dos pellets é mais que cinco vezes maior que a do cavaco, passando de 0,6

MWh/m³ para 3,12 MWh/m³. Isso mostra todo o interesse da pelletização da biomassa para o seu transporte

porque um barco ou um caminhão vão transportar cinco vezes mais energia por volume.

A elevada densidade energética dos pellets permite que os sistemas de aquecimento obtenham autonomia

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

substituem 1 m³ de óleo combustível. Se fosse utilizada a madeira em sua forma bruta, com 50% de teor de

umidade, seriam necessários 7 m³.

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

in natura. Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de transporte.
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Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de diâmetro, e de 10 a 40 mm de

comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho possibilitam uma alimentação contínua e

extremamente calibrada de caldeiras, onde ocorre a combustão dos pellets. Redução da dependência energética

em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o petróleo representam um ponto muito importante no consumo

de pellets, devido ao crescente aumento dos preços destes combustíveis e à diminuição das suas reservas.

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

pode ocorrer com cavacos e outros subprodutos madeireiros que podem ser infestados por insetos perigosos para

as florestas, especialmente nematódeos do pinheiro. Esse aspecto é importante para a Europa, que impôs restrições

sanitárias à importação dessa biomassa, especialmente da América do Norte.

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

sua baixa emissão de CO² durante a combustão, comparado às energias fósseis. O balanço energético global da

cadeia do pellet industrial vindo do Canadá, incluindo a produção e o transporte até a usina consumidora final,

mostra um saldo positivo que permite a realização de uma economia importante de emissão de GEE, comparado à

produção de eletricidade a partir de carvão.
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AVANÇO DO MERCADO NACIONAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Há sete anos, a capacidade de produção de

pellets no Brasil era de 60.000 toneladas por ano e aumentamos progressivamente nos últimos anos crescendo

55% ao ano em termos de produção. Hoje esta capacidade de produção é oito vezes maior do que há sete anos e

o consumo aumentou significativamente nos últimos anos com o uso de pellets no Brasil para aquecimento de

grãos, piscinas e hotelaria e o uso pela maior empresa de avicultura no Brasil. Até 2022, a projeção para o país é

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

interno e para exportação gerando mais de 5.000 novos empregos sustentáveis e de negócios e investimentos de

800 milhões de reais. O mercado brasileiro de consumo de pellets está crescendo 22% ao ano mesmo com a crise

econômica em função do ingresso da BRF para o uso de pellets para aquecimento dos aviários. A utilização de

pellets no Brasil como combustível já é comum em aplicações tão diversificadas como fornos de padarias (150

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

de estufas, oficinas de pintura de veículos, estufas de flores, calefação de moradias e hotéis rurais, aquecimento de

água (mais de 300 hotéis como a rede Mercury utilizam pellets) e 15 clubes esportivos como o Santa Mônica

Clube de Campo. Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets no Brasil.
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Para a secagem de grãos (safra 2017 foi de 238,7 milhões de toneladas) utilizando como fontes de aquecimento a

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

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

calorífico) teremos um mercado futuro elevado de consumo de pellets para aquecimento de grãos. A maior

empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets para a geração de energia térmica nos aviários. São mais de

10.500 aviários no Brasil (uma média mensal de consumo de 7,3 toneladas de pellets por aviários) e que podem

utilizar nos próximos anos mais de 76.650 toneladas por mês ou 919.800 toneladas ano podendo gerar (média de

preço de tonelada Brasil R$ 580,00) mais de 533.484 milhões de reais de dividendos para as empresas produtoras.

MERCADO GLOBAL DE PELLETS O mercado de pellets de madeira deverá exceder em projetos e investimentos

em mais de US$ 20,0 bilhões até 2023. As novas previsões da European Biomass Association retratam que

podemos chegar ao consumo mundial de 85 milhões de toneladas de pellets em 2022 para uso industrial e

doméstico. De acordo com a publicação Global Biomass and Pellets Power Generation Market, o mercado global

de geração de energia com o uso de pellets gerou investimentos e negócios em 2017 de US$ 35,12 bilhões e deve

atingir US$ 66,23 bilhões até 2026, uma taxa CAGR de 7,3% durante o período de previsão.
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS                       NOSSA LINHA EQUIPAMENTOS  INDUSTRIAL PELLETS 

SOLUÇÃO COMPLETA, RENTÁVEL E ECONÔMICA PARA EMPRESAS E INVESTIDORES. Apresentamos uma

completa solução com o desenvolvimento da unidade industrial de processamento de pellets com uma linha

especial de equipamentos ( 25 equipamentos desde o sistema de refinação e moagem, peletização e resfriamento

e embalagem industrial) com elevada rentabilidade econômica (excelente retorno dos investimentos) para as

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

01. SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. Utilizamos uma tecnologia industrial da segunda

maior produtora mundial de equipamentos com sessenta c anos de experiência em plantas industriais de produção

de pellets com mais de 600 equipamentos instalado em 48 países. Única empresa da Itália produtora de

equipamentos (toda a linha de moagem industrial, secagem, peletização e refriamento e de embalagem industrial

com sistema de robótica). Para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos no Brasil a Brasil Biomassa Pellets

Business é representante exclusiva da La Meccânica da Itália facilitando o relacionamento direto entre o fornecedor

de equipamentos e o comprador brasileiro.

02. SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA NO BRASIL. A linha de equipamentos da unidade de processamento

de pellets tem assistência técnica no Brasil para manutenção dos equipamentos e de compra de rolos e matrizes

para o processo de peletização.

03. DUAS PLANTAS INDUSTRIAIS DE REFERÊNCIA NO BRASIL. Como segurança temos duas linhas de

equipamentos em funcionamento no Brasil (Línea Pellets em Sengés Paraná e Maquetti Pellets em Ibirama Santa

Catarina). Empresas produtoras e exportadoras de pellets com qualidade internacional ENplus A1. Além da

experiência e dos projetos implantados e em pleno funcionamento pela Brasil Biomassa Pellets Business para os

grupos Bertin, Cosan Raizen, Pelican Pellets e Adami Madeiras.
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04. ECONOMIA COM A PLANTA DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. A unidade de processamento industrial

de pellets de madeira é de fácil operação e de produção industrial com um sistema de equipamentos com

qualidade atende todas as normas de qualidade no Brasil (norma ISO 9001) e as normas internacionais.

05. SISTEMA INDUSTRIAL DE PROCESSAMENTO DE PELLETS. Nossa tecnologia industrial de processamento

de pellets com a capacidade de 1,0 á 50,0 ton./hora de pellets com a qualidade ENPlus A1. Os equipamentos são

de alta confiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção.

06. TECNOLOGIA ADEQUADA PARA O PROCESSAMENTO DE PELLETS DE TODOS OS TIPOS DE

BIOMASSA. Com base em teste industrial de qualidade desenvolvido pela Brasil Biomassa Pellets Business na

utilização de todos os tipos de matéria-prima do processo industrial da madeira (cavaco fino, serragem, maravalha

ou pó-de-serra) do setor de processamento industrial da madeira (fábricas de móveis, papel e celulose,

madeireiras, laminadoras, painel e compensado, pallets e mdf) com umidade baixa de qualquer tipo de madeira.

07. EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os equipamentos das

unidades de produção de pellets tem o selo internacional de qualidade (toda a linha desenvolvida para o processo

de pellets de madeira) e não utilizam nenhum tipo de equipamento (nem adaptação pois prejudica a qualidade do

produto) de linha de ração animal (as empresas nacionais tentam adequar um equipamento de produção de ração

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

falta de qualidade do produto e por impossibilitar que tenham o credenciamento ENplus A1 para exportação ou

venda aos aviários da BRF).

08. SEGURANÇA NA LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. Toda a linha de equipamentos da unidade de

processamento de pellets geram segurança ao ambiente de trabalho (linha automatizada e com equipamentos de

proteção).
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09. SELO DE GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de

pellets tem um selo de qualidade gerido pelo documento de garantia da qualidade de produção industrial e que o

produto final esteja dentro das regras certificadoras internacionais.

10. TESTE INDUSTRIAL DE QUALIDADE. Desenvolvemos os testes de performance e de qualidade do produto

(teste com amostra da biomassa que pretende em utilizar) na Itália com a emissão de um laudo técnico em

laboratório credenciado na Itália. Tudo para uma qualificação final do produto e uma qualidade especial para a

exportação ao mercado internacional.

11.SELO DE SUSTENTABILIDADE. A empresa produtora de pellets com a tecnologia terá um selo de

sustentabilidade pelo uso correto da biomassa residual na produção energética de pellets, bem como a geração de

dezenas empregos diretos e indireto com a implantação da unidade industrial e a revitalização regional no

desenvolvimento do setor florestal e industrial.

12. LINHA DE CRÉDITO NACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os

equipamentos da unidade industrial de produção de pellets tem um credenciamento internacional e detêm uma

linha especial de financiamento no Banco do Brasil (equipamentos internacionais com taxas fixas ao longo de todo

o financiamento, as taxas de juros são compatíveis às praticadas no mercado internacional , com um conjunto de

linhas de crédito especiais para a importação de bens de capital, máquinas, equipamentos para empresas

importadoras clientes do Banco do Brasil com prazo que pode chegar a 10 anos o financiamento de até 100% do

valor da importação incluindo despesas locais com o desembaraço da mercadoria nos financiamentos de longo

prazo. Acesso à tecnologia estrangeira ainda não presente no Brasil.
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13. LINHA DE CRÉDITO INTERNACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os

equipamentos industriais tem uma linha especial de crédito da Sace Securitizadora da Itália com a trading Exetra,

do Grupo Italiano Intesa com o benefício do crédito internacional avaliando os balanços contábeis da empresa

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

patrimônio líquido negativo) com prazo de financiamento de três a cinco anos (capacidade financeira de

pagamento do financiamento internacional) da Itália (importação dos equipamentos da unidade pellets)

Com a linha de crédito, o exportador (produtor dos equipamentos) com apoio técnico da Brasil Biomassa oferece

aos seus clientes no Brasil uma condição de pagamento diferida e ainda assim ter a possibilidade de receber à

vista, descontando as notas promissórios garantidas em um banco italiano.

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

Recebíveis, Patrimônio pessoal ou da empresa, o próprio bem ou qualquer instrumento que diminua as linhas de

crédito do cliente com o Sistema Bancário nacional, tornando essa linha em adicional de crédito.

Vantagem desta estrutura para o empresário brasileiro: Os pagamentos com prazos maiores (cinco anos com

pagamento semestral) e sem a necessidade de utilizar linhas bancárias.
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TRANSPORTADORES. Os redlers são transportadores horizontais com sistema de elos de correntes. Este

transporte foi desenvolvido especialmente para atender as situações mais exigentes que não permitem resíduos,

separação de produto e baixa produtividade. Seu funcionamento baseia-se no movimento de uma corrente com

arrastadores disposta em uma caixa retangular fechada, acoplada em roda dentada para tração do conjunto.

ROSCA EXTRATORA. É projetado para a descarga rápida, com funcionamento simples, porém eficiente. Requer

baixo custo de manutenção. A rosca extratora é instalada na parte inferior plana do depósito, sendo seu

acionamento através de moto redutor.

ROSCA TRANSPORTADORA. É fabricada em calha de chapa de aço carbono ou inox, e seu elemento

transportador é a rosca helicoidal (caracol). Este equipamento é provido de sensor de segurança e rotação, possui

tampas de fechamento e porta de inspeção.
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SILO DE ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. O silo de abastecimento de matéria-prima se baseia em

painéis pré fabricados que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a estrutura

de sustentação do conjunto .

SECADOR INDUSTRIAL. Equipamento que realiza a desidratação da matéria prima. Possui pistas pesadas e

rodado revestimento de alta qualidade. Isolamento e revestimento térmico no tanque externo.

FORNALHA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO. A fornalha de queima pirolítica é fabricada em estrutura metálica com

revestimento por tijolo refratário em alumina, acoplado na parte frontal por um alimentador que faz a injeção

automática de combustível conforme a necessidade de calor e gases para o secador.

VENTILADOR CENTRÍFUGO E CICLONE.VÁLVULA ROTATIVA. Eclusa entrada do secador com tubo de ligação

fornalha/secador com chaminé e damper com sistema de segurança.

ELEVADOR DE CANECAS. É constituído basicamente de uma série de canecas espaçadas, montadas em

corrente ou correia. Seu projeto visa à velocidade ideal de operação que garante a carga e descarga completa das

canecas .

Nossa linha de equipamentos para o processo de preparação da matéria-prima para a produção de pellets

comporta o seguinte:

PICADOR INDUSTRIAL. O picador industrial para a preparação das microplaquetas de madeira de alta

qualidade para a produção de pellets. O resultado deste desenvolvimento é um sistema de picagem

industrial que contem uma tecnologia provada. Picador a disco para fazer cavacos em grande volume de

toras de madeira..

MOEGAS. As moegas são estruturas empregadas para recepção de produto (cavaco de madeira) a

granel. Instalada no nível inicial do projeto industrial para poder receber a matéria-prima de forma manual

ou automática, com a função de armazenar a matéria-prima para dosagem no sistema industrial de

secagem . Sua extração é feita através da rosca transportadora instalada no fundo do corpo.
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SISTEMA DE EXAUSTÃO CENTRIFUGO E CICLONE DE ALTA FREQUENCIA. . Utilizados nos sistemas de

exaustão, seja no processo de moagem, peletização ou extrusão, os ciclones são projetados para atuarem com

alta eficiência na retenção e separação de partículas eventualmente aspiradas no processo de exaustão.

FILTRO DE MANGAS. Composto por uma bateria de filtros de mangas de tecido poliéster, construído em formato

cilíndrico. O ar juntamente com o pó transportado entra tangencialmente na parte superior do ciclone filtro para

estabelecer um movimento rotatório para os gases, de modo que a força centrífuga aplicada às partículas.

SISTEMA DE DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE FAÍSCA. Ativação do sistema de extinção em menos de um

milisegundo (o mais rápido do mercado). Sensores duplos cobrem 100% da área do duto, garantindo 100% de

proteção. Desvio ou shut-off do fluxo em casos onde não é aceitável a extinção através de partículas de água.

Segurança através de sensores de calor, que identificam casos onde há combustão sem chama.
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CONDICIONADOR SIMPLES. Sistema de adição de vapor por carretel, instalado na parte inferior da câmara de

condicionamento propicia que todo o volume processado entre em contato de forma homogênea com o vapor.

PELETIZADORA INDUSTRIAL. Após passar pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado,

com diâmetro de 6 ou 8 mm e comprimento entre 20 e 40 mm. .. A maioria dos equipamentos utilizados na

peletização, incluem os seguintes componentes: Sistema de alimentação; Câmara de mistura; Matriz perfurada e

rolos de pressão; Máquina principal; Engrenagem redutora e Chassis. Principais características e componentes de

construção. Corpo feito de aço inoxidável. Ciclo de passo variável. Moto-redutor com acoplamento flexível (variação

de velocidade através de inversor).

RESFRIADOR Projetados para garantirem a maior eficiência de troca térmica sem contaminação ou danos ao

produto resfriado. Compacto atende a altas capacidades com reduzido consumo de energia conseguindo assim um

balanço energético positivo. Em seguida, a máquina de resfriamento utilizada para reduzir o teor de umidade para

6,5 %, de modo a garantir o armazenamento fácil.

SILO DE MATÉRIA-PRIMA SECA. O silo de abastecimento de matéria-prima se baseia em painéis pré

fabricados que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a estrutura de

sustentação do conjunto .

ALIMENTADOR ROTATIVO. O alimentador rotativo é um tipo de máquina industrial feita para a adição de

materiais a granel como o cavaco de madeira em um processo de produção. Uma válvula de alimentador

rotativo pode prever de tratamento de ar, ou manter poluentes fora do sistema.

MOINHO DE MARTELOS. O material é introduzido verticalmente pela parte de cima da máquina.

Martelos planos de aço, rodando em alta velocidade, quebram materiais alimentados até virarem grãos/pó

(definido pela malha da peneira escolhida). Elementos estacionários de refinamento no moinho ajudam na

redução de tamanho.
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PALETIZADORA AUTOMÁTICA. O paletizador automático é projetado especialmente para movimentação dos

sacos com produção média, para trabalhar em forma eficaz em espaços estreitos e para permitir o transporte de

um único bloco. Isso é possível porque toda a máquina é constituída por uma estrutura única, que compreende

também o painel elétrico e porque os pilares de suporte da mesma são telescópicos.

CONJUNTO DE TUBULAÇÃO. Contempla o fornecimento de tubos, curvas, flanges, abraçadeiras, parafusos e

acessórios necessários para interligação de itens contemplados nesse orçamento de acordo com desenho.

Estruturas de sustentação, manutenção, acesso, fechamentos laterais, tetos, guarda-corpos, passadiços, pipe-

racks, monovias, pisos e passarelas de interligação.

PAINÉL DE PROTEÇÃO ELÉTRICA. Quadro de Comando em baixa tensão e grau de proteção IP 54 montado.
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SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. Compreende a instalação de força para os motores elétricos dos

equipamentos, sendo executada com cabos flexíveis com isolação para 90º C e 0,6/1 kV. Os condutores serão

multipolares até a seção de 16 mm² e unipolares para seções acima de 16 mm². A proteção mecânica dos cabos

será executada com eletrocalhas perfuradas de aço galvanizado e /ou por eletrodutos de aço galvanizado a fogo

quando aparentes e por eletrodutos de PVC rígido em instalação subterrânea.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. O sistema de controle ofertado tem as seguintes características de

controle: Realizar as operações básicas de Liga / Desliga e intertravamento entre os equipamentos alocados na

Torre de Moagem e Peletização .

SISTEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR E CONTROLE DE VAPOR. O sistema de ar comprimido foi

dimensionado para proporcionar confiabilidade e eficiência aos equipamentos da produção com custos reduzidos

com energia. O sistema projetado compreende 2 componentes principais: o compressor e a rede de distribuição.

Rede de distribuição de ar: A rede de distribuição terá o melhor traçado da tubulação, preferencialmente em anel,

para garantir o abastecimento dos pontos de consumo com maior eficiência possível.

.

ELEVADOR DE CANECAS. EXAUSTOR CENTRÍFUGO. ELETROVENTILADOR. CICLONE. PENEIRA

ROTATIVA. Indicadas para trabalhar em diversas fases de inúmeros processos são empregadas para a

separação e limpeza da matéria-prima.

SISTEMA DE RECICLAGEM COM ELETROVENTITALDOR TRANSPORTADOR E TUBULAÇÃO. SILO

DE PRODUTO FINAL E DE EXPEDIÇÃO DE PELLETS.

ENSACADORA VERTICAL COM BOBINA PLANA. Estrutura porta recipiente de pesagem em chapa

prensada e dobrada soldadas conjuntamente e portas e inspeção removível. Recipiente de pesagem, feito

de chapa de metal prensado e dobrado à carbono pintado, com cantos arredondados para evitar

acumulações, completo com dupla porta de fundo, abertura pneumática para a descarga da pesagem.

Câmaras de carga estanque até kg. 50 cad., complete com suportes de fixação.
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INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos

rigorosos de eficiência e a garantia qualidade do produto final e de alto desempenho em cada processo

industrial. Esta é a única tecnologia disponível no Brasil da forma compacta para o aproveitamento da

biomassa para produção de pellets. O sistema de processamento compacto e modular de produção de

pellets utiliza os resíduos industriais com baixo valor agregado (seco na forma de serragem ou micro-pó),

ocupando um pequeno espaço na unidade fabril (adaptável em instalações industriais), com um reduzido

custo de aquisição (menor número de equipamentos e um baixo preço dos equipamentos no mercado

nacional e internacional). Com uma possibilidade de mudança de local de produção (facilidade no

desenvolvimento industrial) e com uma produção de alta qualidade (padrão internacional dos

equipamentos).
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PROCESSO INDUSTRIAL COMPACTO DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A matéria-prima (maravalha, micro-pó e

serragem) será recebida no pátio de recepção de matéria-prima (área de armazenamento de matéria-prima). A

matéria-prima será transportada até a área de pré-armazenamento e de refinação industrial e depois ao silo de

matéria-prima (podendo ficar armazenada por três dias em retenção da biomassa) e ao processo peletização e

resfriamento industrial. Do silo de armazenamento da matéria-prima seca será transportada para o processo de

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

de pellets (6,5mm).

A prensagem é completado por dois rolos no interior da matriz, que alimenta o material com orifícios criando uma

alta pressão. O calor resultante da fricção ativa da matéria-prima é comprimida para uma durabilidade do produto

final. O conjunto de prensas de pastilhas podem comprimir a matéria-prima em diâmetro de 6,5 mm de com um

comprimento de 15 a 20 mm. O vapor acrescentado e calor de liberação de atrito durante a prensagem aumentam

a temperatura do pellets e é transportado para o sistema de refrigeração por contra-fluxo. O resfriamento é

necessário para garantir a estabilidade estrutural do sedimento (pellets). O tempo de retenção do resfriador é de 30

minutos e depois a sua saída. Posteriormente vamos ao processo de embalagem industrial dos pellets ou a saída

a granel ou pelo sistema de big bags para a área de armazenamento dos pellets para uma distribuição.

MATÉRIA-PRIMA Ressaltamos que a unidade compacta e modular de processamento de pellets de madeira vai

utilizar a matéria-prima seca (12% á 14%) de qualquer tipo de madeira com uma granulometria (5x2x0,5)

facilitando o seu desenvolvimento e a eficiência do processo industrial. Matéria-prima que utilizamos em processo

industrial compacto de produção de pellets: a) Serragem e maravalha seca de pinus b) Serragem e maravalha

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

e maravalha mseca de resíduos de movelaria, compensado, painéis de madeira, laminação, serraria e mdp.
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INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos rigorosos de eficiência e a garantia qualidade do produto final e de alto desempenho em cada processo industrial. Esta é a

única tecnologia disponível no Brasil da forma compacta para o aproveitamento da biomassa para produção de pellets. O sistema de processamento compacto e modular de produção de pellets utiliza os resíduos industriais com

baixo valor agregado (seco na forma de serragem ou micro-pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril (adaptável em instalações industriais), com um reduzido custo de aquisição (menor número de equipamentos e um

baixo preço dos equipamentos no mercado nacional e internacional). Com uma possibilidade de mudança de local de produção (facilidade no desenvolvimento industrial) e com uma produção de alta qualidade (padrão internacional

dos equipamentos).

SOLUÇÃO ECONÔMICA

PARA EMPRESAS E

INVESTIDORES PRODUÇÃO

PELLETS ENPLUS A1. Uma

solução econômica para os

pequenos e médios

empresários e investidores com

o desenvolvimento da unidade

industrial compacta e modular

de processamento de pellets

com uma redução nos custos

(instalação industrial e

equipamentos). O sistema de

processamento modular e

compacto de produção de

pellets une a inovação com a

modernidade em termos de

tecnologia.

INOVADORA TECNOLOGIA

INDUSTRIAL. Os

equipamentos de produção de

pellets atendem a requisitos

rigorosos de eficiência e a

garantia qualidade do produto

final e de alto desempenho em

cada processo industrial. Esta

é a única tecnologia disponível

no Brasil da forma compacta

para o para produção de

pellets. Uma das grandes

vantagens é a redução de

custos e o melhor retorno dos

investimento é o uso de uma

linha de equipamentos

modulares de produção de

pellets adequados ao parque

fabril da empresa.
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MATÉRIA-PRIMA Ressaltamos que a unidade compacta e modular de processamento de pellets de

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

(5x2x0,5) facilitando o seu desenvolvimento e a eficiência do processo industrial.

ATIVIDADES E ÁREA PREVISTA NO EMPREENDIMENTO. A unidade industrial compacta e modular de

produção de pellets corresponde a um empreendimento industrial de baixo impacto ambiental a ser

implantado em um terreno com área total igual a 1.500,00 m². O projeto de engenharia construtiva

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

instalação dos equipamentos industriais.

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

PROCESSO INDUSTRIAL COMPACTO DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Desenvolvendo uma unidade modular e

compacta de produção de pellets com a nossa linha de equipamentos:

AREA DE RECEPÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. A matéria-prima (cavaco fino, serragem ou maravalha) com baixo

grau de umidade será recebida no pátio (área de recepção e armazenamento). E será transportada até a área de

preparação. Nesta fase vamos preparar a matéria-prima para o processamento industrial ao sistema de refinação e

moagem para posterior processo industrial de peletização e resfriamento.

REFINAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA. Nesta fase industrial iniciamos como processo de refinação e de moagem

industrial (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2 a 4 mm –

redimensionamento da matéria-prima) da matéria-prima. A matéria-prima é transportada (pneumático de

transporte) até a área de refinação e de moagem industrial. Os transportadores e exaustores tem um sistema de

aspiração de ar contínuo (poeira) e um controle de combustão. O nosso sistema industrial de refinação e moagem

utiliza um moinho martelo com os seguintes equipamentos:

1. Linha de granulação para cavaco fino de madeira

1.1 Tremonha de carregamento 10 mc.

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

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

válvula rotativa, ventilador

2.1. Coletor de tremonhas MMLG 150 2P

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

2.3. Ciclone diam. 650/4 / Fe

2.4. Válvula rotativa VS 400

2.5. Ventilador EV200-15.0

2.6. Amortecedor operado manualmente

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
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SILO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA REFINADA E SECA. Do sistema de moagem será

transportada para o silo de abastecimento matéria-prima (podendo ficar armazenada por três dias para

processamento no período noturno). Do silo de armazenamento da matéria-prima seca será transportada

para o processo de peletização.

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

de metais ou resíduos (pedra e inertes). A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material

contaminante como pedras, vidro e metal.

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

SISTEMA INDUSTRIAL DE PELETIZAÇÃO. Na fase industrial de produção de pellets iniciamos como processo de

peletização industrial. A matéria-prima que passou pelo processo de refinação (classificação e refinação de modo

que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima) e que se encontra

no silo de armazenamento (sistema de alimentação automático) para o processo industrial de peletização. Através

de filtro de mangas e um sistema de sucção, a matéria-prima seca e triturada é transferida para o processo de

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

de pellets (6,5mm). Com a seguinte linha de equipamento de granulação para serragem de madeira

3. Pletizadora industrial ou Moinho de aglomerados CLM 520 HD LG

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

3.2. Suporte de estrutura para a tremonha de moinho de pelotas

3.3. Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW

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

3.5. Alimentador de força

3.6. Bloco de moinho de aglomerados CLM 520.HD LG (excl. Motor principal) tipo Lamec 520.082 - máx. 160 kW

3.7. Dispositivo detector de faíscas

3.8. Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo com as regras ATEX para pneumáticos

3.9. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

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

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

Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo IFM

Sensor para impedir o deslizamento da correia . Coletor da tremonha (304)

Transportador de correia TNC 300.5000

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
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SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE DA UNIDADE INDUSTRIAL. A planta industrial é totalmente

automatizada podendo trabalhar 24 horas por dia e temos um controle de energia e um painel de controle

da planta industrial.

SISTEMA INDUSTRIAL DE RESFRIAMENTO. O vapor e calor de liberação de atrito durante a prensagem

aumentam a temperatura do pellets sendo necessário o resfriamento para garantir a estabilidade estrutural

do sedimento (pellets). O resfriamento é uma etapa essencial na linha de produção de pellets.

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

pellets deverá estar próxima da temperatura ambiente, sendo a sua movimentação efetuada por um

transportador e um elevador de canecas para a saída do produto final (granel ou embalagem industrial).

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

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

4.1.Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

4.2.Sistema de coleta de poeira 10.000 Nmch

4.3.Tubo coletor de pó 10.000 Nmch

4.4.Transporte EV200-15.0

4.5. Filtro de mangas com 167 metros quadrados em aço galvanizado

5. Sistema completo de resfriamento industrial.

6. Painel de controle e comutação para linha de granulação por PLC

6.1. Switching & Power Painel de controle para moinho de pelotas 55 kW
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PENEIRA VIBRATÓRIA E SEPARAÇÃO DOS FINOS. Após o processo de fabricação de pellets, procede a separação dos finos residuais ou partículas excedentes que se foram gerando ao longo do processo de peletização e

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

SISTEMA DE EMBALAGEM INDUSTRIAL. Na planta compacta temos a saída dos pellets a granel e pelo sistema de big bags podendo ainda ter o sistema de embalagem (1,8 á 2,0 ton./hora) industrial (15 kilos para exportação).

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

SISTEMA DE BIG BAGS. Na planta industrial compacta de produção de pellets temos a alternativa de utilização de big bags para o produto a granel que pode facilitar a entrega para aquecimento industrial (hotelaria, cooperativas e

aviários).

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DOS PELLETS. Na implantação da unidade industrial compacta de produção de pellets devemos manter uma área para expedição e de armazenamento dos pellets. Os pellets são facilmente

armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não favorecer o desenvolvimento de bactérias ou fungos, embora possuam uma baixa percentagem de umidade (cerca 7%). Para armazenar uma tonelada de

produto é necessário um depósito de 1,8 m3. O local de armazenagem de pellets deve manter-se seco todo o ano.

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

6.2. Painel de controle e comutação para moinho de pelotas 160 kW por PLC .

Painel elétrico da PLC para LG serie pellet mill automático ao controle

6.3. Controle de energia do painel de controle e comutação para instalação

6.4. Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

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

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

Correia transportadora tipo Spondaflex L = 5000

8 Ensacadeira semi-automática para sacos abertos

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

8.2 Máquina de solda semiautomática para sacos

8.3 Máquina de embalagem de pellets tipo F1EASY 16 M 2 BF
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Desenvolvemos esta série especial de vídeos com informações de ordem técnica e industrial do aproveitamento da biomassa para a produção de pellets. Participe do maior portal de vídeos de biomassa

bioenergia, energias renováveis, florestal, madeira, energia, agro woodpellets e agro woodbriquetes com mais de 1.000.100 visualizações em www.youtube.com/c/cmoconsultoriabrasilbiomassa

Vídeo Laboratório Teste Industrial. Assista o vídeo técnico do moderno laboratório de teste industrial em projetos desenvolvidos pela Brasil Biomassa Pellets na Itália. Clique na imagem para ver o vídeo

Vídeo Brasil Biomassa Pellets Business. Assista o vídeo técnico dos projetos industriais sustentáveis desenvolvidos pela Brasil Biomassa Pellets Business. Clique na imagem para ver o vídeo

Vídeo da Tecnologia Modular e de Produção de Pellets. Assista o vídeo técnico e industrial sobre a inovadora tecnologia compacta e modular de produção de pellets. Clique na imagem para ver o vídeo

Vídeo da Linha de Equipamentos de Produção de Pellets. Assista o vídeo técnico e industrial sobre a tecnologia industrial produção pellets em planta de 30 ton/hora. Clique na imagem para ver o vídeo

Vídeo da Tecnologia Modular e Compacta de Produção de Pellets. vídeo técnico e industrial sobre a inovadora tecnologia compacta e modular de produção de pellets. Clique na imagem para ver o vídeo

Vídeo Adami Madeiras. Assista o vídeo técnico e industrial sobre a empresa produtora e exportadora de pellets Adami Pellets Caçador Santa Catarina. Clique na imagem para ver o vídeo

Vídeo Koala Energy. Assista o vídeo técnico e industrial sobre a empresa produtora e eexportadora de pellets Koala Energy Pellets de Rio Negrinho Santa Catarina. Clique na imagem para ver o vídeo
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https://youtu.be/htN9c1-FZ1g
https://youtu.be/6WsyEkzAPW8
https://youtu.be/1grnp70M2Xo
https://youtu.be/Zzs3Wl_mZ-M
https://youtu.be/mFh9wqHkdQQ
https://youtu.be/2yAow-mePD8
https://youtu.be/uQYyRtor0E8

