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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DAS INDÚSTRIAS DE BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL    

A Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável fundada em abril de 2009

como uma associação nacional representativa do setor das indústrias de biomassa, pellets,

briquetes e bioenergia no Brasil com 1405 empresas associadas no Brasil sendo a maior entidade

internacional do setor. Como princípios, a Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável busca: Garantir a sustentabilidade na produção, consumo e no uso da

biomassa, pellets e briquetes para fins de energia.

Assegurar a realização de projetos industriais que incrementem a eficiência operacional do

sistema energético. Buscar melhoria contínua da qualidade dos produtos industriais sustentáveis.

Apoio aos projetos nacionais e discussão com os players comerciais e de e fundos nacionais e

internacionais de investimentos em biomassa. Os nossos valores envolvem o desenvolvimento de

projetos sustentáveis e de valorização ao meio-ambiente.

O principal objetivo da ABIB Brasil é apoiar as

indústrias brasileiras em todos os níveis, de

promover a utilização da biomassa como fonte

renovável de energia, a desenvolver conceitos

inovadores bioenergia e fomentando a cooperação

internacional no âmbito das energias renováveis.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento

social, econômico e ambiental, por meio da

utilização responsável dos recursos naturais

renováveis para a geração de energia. Cabe ainda

à Associação em promover cursos/seminários e

editar publicações técnicas; trocar informações

com entidades nacionais e internacionais, visando

ao desenvolvimento e à capacitação de suas

associadas com ênfase na defesa dos interesses

do setor produtor de biomassa, pellets, briquetes

e bioenergia.
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MERCADO INTERNACIONAL DE CONSUMO. 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, crescendo a uma taxa

CAGR de 7,3% durante o período de previsão.

Avanços tecnológicos, disponibilidade de créditos

internacionais para projetos de produção e consumo

de pellets, foco crescente em pesquisa e

desenvolvimento, benefícios ambientais e apoio dos

governos da União Européia, China, Japão e Coréia do

Sul são os principais fatores que impulsionam o

crescimento do mercado.

EDITORIAL

MERCADO DE CONSUMO DE PELLETS

BRASIL 

CELSO OLIVEIRA   ABIB BRASIL 

MERCADO NACIONAL DE PELLETS. 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 550,00 á RS 600,00 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 preço de RS 580,00 á R$ 620,00 tonelada e 15

clubes esportivos como o Santa Mônica Clube de Campo com o preço de RS 620,00 á

R$ 820,00 tonelada utilizam pellets para aquecimento), frigoríficos, na indústria (todas

que utilizam caldeiras industriais), como cama para animais (cavalos e gatos), como

desodorizador de geladeiras e preventivo à dengue quando aplicado em pratinhos de

vasos, centros de saúde, restaurantes e cafés, no comércio (geração de energia térmica)

e para o aquecimento residencial e em grandes construções como hospitais, escolas e

outros edifícios públicos.



Dois setores podem alavancar o

desenvolvimento do setor de pellets

no Brasil. Para a secagem de grãos

(safra 2017 foi de 238,7 milhões de

toneladas) utilizando como fontes de

aquecimento a lenha (utiliza-se 4,51

tonelada de lenha com alta umidade

e baixo poder calorífico para

aquecimento de uma tonelada de

grão) e se for substituído por pellets

(equivalente a 1,64 em função da

baixa umidade e alto poder

calorífico) teremos um mercado

futuro elevado de consumo de pellets

para aquecimento de grãos.

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 de pellets no

Brasil.



Quando são concebidos os sistemas de aquecimento

baseados em pellets de madeira, os principais entraves

no Brasil surgem relacionados, na maior parte, com o

fornecimento deste combustível e na necessidade de

espaço que é necessário para implementar esta solução.

Um sistema de aquecimento a pellets necessita de

espaço para a caldeira, para o armazenamento e entrega

do combustível..

Destacamos alguns setores que utilizam pellets de

madeira para geração de energia e aquecimento no

Brasil. Um dos setores que consomem pellets para

combustão no Brasil é de pizzaria. Atualmente existem

mais de 50 mil pizzarias no Brasil. Metade do setor

encontra-se em São Paulo seguido pelo Rio Grande do

Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Outro setor é

de panificação. O segmento é composto por mais de

63,2 mil panificadoras em todo o país.

Uma das possibilidades do uso de pellets de madeira como fonte primária é a produção

de calor. Como solução térmica, pode ter aplicações na indústria, comércio e ainda para

as residências e os edifícios através da implementação de sistemas de caldeiras, fogões

industriais e queimadores e recuperadores de calor. A substituição de sistemas

convencionais de caldeiras que se baseiam no uso de combustíveis fósseis por sistemas

de caldeiras que utilizam pellets de madeira, assume-se como uma solução viável e que

apresenta resultados econômicos e ambientais bastante favoráveis a longo prazo. O

sistema automatizado de pellets é capaz de substituir na totalidade os sistemas

convencionais mais utilizados, ou funcionar como uma fonte de energia alternativa,

dentro de indústrias e empresas do comércio. No setor residencial existe a possibilidade

de implementar um sistema de caldeira a pellets capaz de suprir as necessidades de

aquecimento (aquecimento residencial + aquecimento de consumo de água quente para

chuveiros), ou de simplesmente substituir a convencional lareira por um fogão a pellets

de tecnologia mais avançada e que valoriza o conceito estético.



Muitos proprietários hotéis e resorts turísticos

utilizam os combustíveis fósseis ou lenha para

aquecimento de energia térmica. Esses

combustíveis são caros e instáveis nos preços, e

geram uma série de problemas como a emissão

de fumaça (CO ₂) e utilizam grandes áreas de

armazenamento (lenha ou cavaco de madeira) e

vários funcionários (recebimento da matéria-

prima, controle de estoque e limpeza de

caldeira). Tudo isto é evitado com o consumo de

pellets, além de ser ecológico ele gera uma

economia de 65% para as empresas.

O maior exemplo de uso sustentável de pellets

para o aquecimento térmico é o utilizado pela

rede Wet´n Wild em São Paulo. O parque

aquático mais famoso do mundo dá um passo

importante nesse sentido e inova ao utilizar o

Queimador de Pellets de Madeira, considerada a

melhor tecnologia ecológica, para aquecer 95%

dos 7 milhões de litros de água usados para

abastecer suas 23 atrações.



Um dos mais tradicionais clubes do Paraná, o Santa Mônica Clube de Campo, inaugurou

o seu Complexo Aquático. Destaque para a nova piscina olímpica projetada com

equipamentos de última geração, contando com sistemas de filtragem, aquecimento de

água com energia renovável de pellets e reaproveitamento de água das chuvas. Ela

conta com as dimensões oficiais exigidas pela Federação Internacional de Natação

(FINA), e já homologada para sediar competições estaduais, nacionais e internacionais.

Com essa nova infraestrutura, o Clube tem o objetivo de atender a uma demanda

reprimida por parte dos associados e utilizar para a formação de atletas de alto

rendimento, visando as Olimpíadas de Tóquio, em 2020.

Na construção da piscina olímpica, o Santa Mônica Clube de Campo teve a preocupação

de aliar inovação, tecnologia e preocupação ambiental. Ela foi projetada com a

utilização de equipamentos de ponta no sistema de filtragem e segue as normas

internacionais, permitindo filtrar os 2,6 milhões de litros de água em 6 horas, com três

conjuntos de filtros, conforme normas oficiais da FINA. Um diferencial inovador e

ecologicamente correto é no aquecimento da água através da energia gerada com a

utilização de pellets, que se trata de energia reaproveitável vindo de resíduos de

serragem e cepilhos de reflorestamento, o que permite que este custo seja inferior as

demais tecnologias empregadas.

O Complexo conta com estrutura total de 7.243,65 m², formada por 1 piscina olímpica

de 50m x 25m x 2,10m, 1 piscina semiolímpica de 15m x 25m x 1,40m, 1 piscina para

adaptação aquática de 15m x 5m x 0.90m. Todas as estruturas são cobertas, aquecidas

com o uso de pellets.



Consumo de Pellets Estrela Palace Hotel, uma empresa ecologicamente correta. O hotel

passou a usar uma caldeira para o aquecimento da água e que funciona a base de pellet,

ao invés de lenha. Durante o dia o aquecimento da água é feito através de aquecedores

solar. O aquecimento feito pelos aquecedores solar deixam a água a temperatura de 60º

C., e a noite, o aquecimento é feito pela caldeira.

Por que mudar para Pellet? Os pellets trazem economia, praticidade e ecologia. Eles

ocupam menos espaço. Os pellets são o combustível sólido mais limpo do mundo. São

várias as matérias primas utilizadas para a produção de pellet, entretanto, a energia

calórica de cada uma delas varia, sendo que o pellet derivado da madeira (serragem) de

pinus apresenta-se com o maior poder calorífico, 4,9 Mega Watts por hora por tonelada

(MWh/t).. O uso da energia contida nos pellets torna possível economizar o limitado

estoque de energia fóssil no mundo – óleo diesel, gás, carvão e urânio – e preservar

ainda mais nossas florestas, evitando o corte de árvores para queima de lenha.

Celso Oliveira 

Editor da Pellets News Brasil

Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e 

Energia Renovável 

Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Biomassa e Pellets

.



Os dados do estudo resultaram da análise do consumo de várias fontes de energia e o custo de

cada fonte em relação com a evolução dos preços do combustível a biomassa, cuja estabilidade

é uma das características mais interessantes, os dados têm origem nos preços dos pellets de

madeira como fonte de energia térmica.

No seguimento deste estudo, o presidente da Associação Espanhola de Valorização Energética

da Biomassa, Javier Díaz, lembrou que o início de 2018 “está marcado com um aumento dos

preços das principais fontes de energia, os aumentos da eletricidade e do gás seguem com

tendência de subida, o que provoca conseqüentemente um aumento nos gastos de todas as

famílias Espanholas que ainda usam os sistemas de aquecimento com estufas a gás, gasóleo,

radiadores elétricos ou outros sistemas de aquecimento que necessitem consumo de

eletricidade”.

O presidente Javier Díaz recordou ainda que para encher o depósito de gasóleo há um ano atrás

tinha um custo de 0.488 euros/litro e que atualmente o preço do litro de gasóleo é de 0.7333

euros, o que indica um aumento de praticamente 50% em apenas um ano.

No entanto Javier Díaz informou “além da poupança, o combustível a biomassa apresenta

outras importantes vantagens, sendo as mais importante o caráter neutro para o cálculo da

emissões de CO2 que afetam as mudanças climáticas, assim como o impacto na dinamização

das economias rurais na conseqüente criação de postos de emprego locais”.

ABIB BRASIL         PELLETS NEWS BRASIL  
ECONOMIA SISTEMA AQUECIMENTO DE PELLETS 

Com o uso da biomassa como

combustível para aquecimento mais

concretamente pellets pode obter uma

poupança de aproximadamente 50%

no custo de combustível, segundo

dados da Associação Espanhola de

Valorização Energética da Biomassa

(AVEBIOM).



Exemplo 2 – Uma moradia sem sistema de

aquecimento

Numa moradia semelhante mas localizada

numa zona do litoral ou localizada no sul de

Espanha, sem sistema de aquecimento

através de radiadores, o consumo

energético necessário para aquecimento

seria de 6.500 kWh/ano.

Este consumo energético anual com pellets

teria um custo de 345 euros

(aproximadamente 90 sacos de pellets);

usando aquecimento através de gás butano

o gasto seria de 500€ (aproximadamente

40 garrafas de gás butano); mas com

eletricidade um aquecimento com as

mesmas características teria associado um

custo adicional de 1.070€ na fatura

elétrica.

Apresentamos dois exemplos práticos e

reais.

Durante os dois últimos anos, os técnicos

da Associação Espanhola de Valorização

Energética da Biomassa – AVEBIOM

percorreram mais de 20 cidades

espanholas com o objetivo de explicar às

famílias as vantagens provenientes do uso

da biomassa, vantagens econômicas e para

o meio ambiente, assim como para

conhecerem os gastos anuais reais das

famílias com os sistemas de aquecimento.

As diferenças dos custos das distintas fonte

de energia são muito significativas e

ocorrem freqüentemente na envolvente das

províncias do norte e interior de Espanha.

Exemplo 1 – Uma moradia com sistema de

aquecimento.

Neste caso usamos como referência uma

moradia de 120 metros quadrados com um

bom isolamento térmico, o consumo com o

aquecimento através de radiadores de piso

radiante seria de 20.000 kWh/ano.

Ao preço do mercado atual (preço em

Espanha), o uso do aquecimento teria um

custo equivalente em pellets de 950 euros

e em gasóleo de aquecimento seria de

1.469 euros.

Em ambos os casos são considerados que o

combustível seria entregue em casa através

de transporte.



A TANAC comemorou 70 anos do início da construção de

uma bonita história. Foi com muito trabalho e dedicação

que prosperou e tornou-se a maior produtora de extratos

vegetais do mundo, sendo referência na produção de

cavacos e pellets de madeira de Acácia-Negra.

De uma pequena fábrica de taninos fundada em

Montenegro, no Rio Grande do Sul, o compromisso com

a melhor entrega, a seriedade do trabalho e a constante

busca pela excelência permitiram que a marca chegasse

a mais de 75 países.

DESTAQUE EMPRESARIAL TANAC PELLETS MONTENEGRO RS

TANAC PELLETS 

LOCALIZAÇÃO MONTENEGRORIO GRANDE SUL 

PRODUTO PELLETS DE ACÁCIA 

CAPACIDADE PRODUÇÃO ANO 250.000

CERTIFICAÇÃO

INTERNACIONAL

ENPLUS A1

QUALIDADE DIÂMETRO 6,5 MM

QUALIDADE UMIDADE 6,0 %

EXPORTAÇÃO 2017/18

DESTINO

SIM

DRAX ENERGY UK

MERCADO INTERNO NÃO



PREÇO MÉDIO DE PELLETS MADEIRA BRASIL JULHO 2018

PREÇO PELLETS  BRASIL JULHO 2018 (FÁBRICA) 

KOALA ENERGY  RIO NEGRINHO 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 620,00

Pellets de Madeira 100% Natural Sem Adição de Produtos 

Químicos. Madeira de Reflorestamento com Certificado FSC®. Sem 

adição produtos químicos. Qualidade Internacional - EN Plus A1. 

PELLETBRAZ PORTO FELIZ SP 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 620,00

Pellets 100% Pinus 6cm (diametro) 6,5% de Umidade Poder 

Calorifico 4700 Km/Cal  Embalagens de 22kgs a 24kgs

Pellets de Madeira 100% Natural de Madeira de Pinus

ARAUPEL FOZ DO IGUAÇÚ 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 610,00

Diâmetro: 6 mm Poder calorífico: 4.600 Kcal/Kg. Resíduos: Baixo 

valor de cinzas, <0,50 % Umidade: 6% a 8%

Composição: Madeira de pinho 100% pura, prensada sem qualquer 

aditivo Conteúdo da embalagem: 15 kg 

NAC PELLETS SÃO PAULO

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 750,00

Pellets de Madeira , Pellets de Caroço de Açai

Pet Shop - Absorção Odor animal.

Sacos com 2 kilos e 20 kilos,

BIOPELLETS LINS SÃO PAULO 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 690,00

Pellet de Madeira Pinus. Sacos de 15kg ou BigBag ou a Granel. 

Temos queimadores, caldeiras, churrasqueiras a pellet. Potencias 

de 30.000 kcal/h até 3.000.000 kcal/h

PELLETS PIOMADE FARROUPILHA RS

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 680,00

Pellet Pinus 100% Certificado ENPlus A1

Produto em sacos de 15kg  Possuímos também Pellet para Gatos e 

Roedores.



PREÇO MÉDIO DE PELLETS MADEIRA EUROPA JULHO 2018

PREÇO MÉDIO DE PELLETS INDUSTRIAL USA CANADÁ  JUNHO 

PREÇO PELLETS EUROPA JULHO 2018 (EUROS) 

PAÍS PREÇO MÉDIO (EUROS) RESIDENCIAL

DINAMARCA 319

HOLANDA 312

BÉLGICA 330

ITÁLIA 394

AUSTRIA 319

ALEMANHA 310

ESPANHA 324

SUIÇA 399

FRANÇA 334

PORTUGAL 299

FONTE: Biomass Market Association (ENBIO), Biomass Market Association (ENBIO), Fédération Interprofessionnelle Belge du

Bois Energie (FEBHEL), Italian Agroforestry Energy Association (AIEL), Propellet France, proPellets Austria, proPellets

Switzerland, Spanish Bioenergy Association (AVEBIOM), UK Pellet Council e Valorization of Biomass (VALBIOM)

FONTE 1: Rede de supermercados Carrefour França, Itália, Bélgica e Espanha e Leroy Merlin Portugal, Holanda e Suiça

PREÇO PELLETS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ JULHO 2018 (US$) 

PAÍS PREÇO MÉDIO (DOLAR) INDUSTRIAL 

ESTADOS UNIDOS (1 TON/BAG) 381

CANADÁ 385

FONTE: USA https://www.nh.gov/osi/energy/energy-nh/fuel-prices/wood-pellet-prices.htm

PREÇO MÉDIO DE PELLETS MADEIRA REINO UNIDO 2018 

PREÇO PELLETS EUROPA JULHO 2018 (EUROS)

MÊS PREÇO MÉDIO (EUROS) RESIDENCIAL (PRODUTORES) 

JULHO 

2018

Price from £265.00 to £269.00 for 1005 kg of Blazers Wood Pellets from LC Energy 

Price from £285.00 to £275.00 for 960 kg of Verdo Wood Pellets from Millhouse Wood 

Price £258.00 to £268.00 for 975 kg of Firepower Wood Pellets from White Horse Energy 

MARÇO

2018 

Price increase from £185.00 to £195.00 for 510 kg of LWP Premium Wood 

Pellets from Liverpool Wood Pellets 

Price from £290.00 to £299.00 for 1005 kg of Blazers Wood Pellets from LC Energy 

Price from £305.00 to £299.00 for 1000 kg of Balcas Brites Wood Pellets from LC Energy 

Price increase from £290.00 to £299.00 for 960 kg of Verdo Wood Pellets from LC Energy 

FONTE:This is a listing of all the wood pellet price changes recorded in our database over the last

month. http://woodpelletguide.uk/wood-pellet-price-updates.htm



PROJETOS TERMOELÉTRICOS COM CONSUMO DE BIOMASSA E PELLETS 100MWE

Name/location Country Plant type Capacity,

MWe

Fuel

type

Fuel  

demand,Mt/y

Status Online

EPHLynemouth UK Conversion 400 Pellets 1.6 Commissioning 2018

MGT PowerTeesport UK Biomass CHP 299 Pellets 1.0 Underconstruction 2019

RWEAmer Netherlands Cofiring 600 Pellets 1.8 Commissioning 2018

EngieMaaslavkte Netherlands Cofiring 800 Pellets 0.2 Awarded SDE+ 2016support TBC

UniperMaaslavkte Netherlands Cofiring 1,100 Pellets 0.6 Awarded SDE+ 2016support 2018

RWEEemshaven Netherlands Cofiring 1,600 Pellets 0.8 Awarded SDE+ 2016support 2019

Dong Energy Asnæs Denmark Biomass CHP 25 Chips 0.25 Underconstruction 2019

Dong Energy Esbjerg Denmark Biomass CHP 55 Chips TBC Planned TBC

HOFORAmager Denmark Biomass CHP 150 Chips 1.2 Underconstruction 2020

Uniper Provence4 France Conversion 150 Chips 0.9 Commissioning 2016

Soma EnergyPark Japan Cofiring 112 TBC 0.02 Operating 2018

OrixHibikinada Japan Cofiring 112 Pellets 0.1 Underconstruction 2019

Marubeni/KEPCOKamisu Japan Cofiring 112 Pellets 0.1 Underconstruction 2018

NipponAkita Japan Cofiring 112 Pellets 0.1 Permitting 2019

Chugoku/Air WaterYama. Japan Biomass 100 Chips 0.2 Underconstruction 2019

ABLIwaki Japan Cofiring 112 TBC 0.02 Permitting 2019

ChugokuKaita Japan Cofiring 112 TBC 0.05 Planned 2021

Kushiro Thermal PowerCo Japan Cofiring 112 Pellets 0.1 Underconstruction 2019

J-PowerTakehara Japan Cofiring 600 TBC TBC Underconstruction 2020

AIOI Bioenergy Japan Conversion 200 Pellets 0.6 Planned 2023

ChubuTaketoyo Japan Cofiring 1070 Pellets 0.5 Planned 2022

KOMIPO GunsanBiopower Korea Biomass 200 Pellets/

chips

TBC Fully financed, FIDtaken 2020

Hanyang/KNHP Korea Biomass 220 Pellets/

chips

1.0 Fully financed, FIDtaken 2020

GS E&RDonghae Korea Cofiring 1190 Pellets 0.35 Planned 2019

EWPYeosu Korea Biomass 105 Pellets 0.4 Planned 2020

GS EPS Dangjin2 Korea Biomass 105 Pellets/

chips

0.4 Planned 2020

SMGEnergy Korea Cofiring 100 Pellets/

chips

0.4 Planned 2020

CGNDaesan Korea Dedicated 109 Pellets/

chips

0.4 Planned 2020

Dohwa Group Vietnam Biomass 100 Chips 0.5 Feasibility & siteselection 2020

Areva CampoGrande Brazil Biomass 150 Chips ~1.0 Underconstruction 2018

Fonte: Hawkins Wright Research

Notas: a capacidade refere-se à capacidade total da planta, não apenas à (s) unidade (s) que utilizam

biomassa ou pellets. A demanda de combustível refere-se ao consumo anual estimado quando uma usina

estiver totalmente operacional. Algumas das plantas acima usam uma combinação de combustíveis da

biomassa e pellets.

Adições e/ou alterações recentes são marcadas em texto em vermelho.



PROJETOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO PELLETS 100.000 TON/ANO

Company Location State Region / Country Expected  

online

Production  

capacity,t/y

UNDER CONSTRUCTION / FINANCED

Enviva HoldingsLP Hamlet NC US SouthAtlantic 2019 600,000

Enviva JV DevelopmentCompany Greenwood(Colombo) SC US SouthCentral 2019 140,000

HighlandPellets PineBluff AR US SouthCentral 2018 450,000

Pinnacle Renewable Energy Entwistle AB CanadaPacific 2018 400,000

Pinnacle Renewable Energy Smithers BC CanadaPacific 2018 125,000

LaGranaudière Saint-Michel-des-Saints QC CanadaEast 2019 200,000

Scandinavian BiopowerOy Mikkeli Finland 2018 200,000

GraanulInvest Broceni Latvia 2018 150,000

GraanulInvest Võrumaa Estonia 2018 110,000

Avoti SWF Latvia 2018 110,000

Singpellet Indonesia 2018 100,000

FINANCING / CONTRACTING

Enviva HoldingsLP Laurens SC US SouthAtlantic 500,000

E-Pellets (prev.Enova) Athens GA US SouthAtlantic 435,000

Arcadian Biomass LLC Sandersville GA US SouthAtlantic 330,000

Biogran Norway 300,000

Arbaflame Follum Norway 200,000

Undisclosed (blackpellets) Ardennes France 130,000

Biosylva SAS Cosne surLoire France 120,000

Europellet SaKeaw Thailand 100,000

Stora Enso Ala Sweden 100,000


