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Inteligência para transformar desafios em projetos de sucesso.

Na Brasil Biomassa Pellets Business sabemos que, para

continuar evoluindo, precisamos fazer com que cada detalhe,

de cada estudo técnico com segurança para o desenvolvimento

com sucesso o projeto sustentável de aproveitamento residual

na produção de todos os tipos de biomassa florestal industrial

agroindustrial ou sucroenergética para geração de energia ou

para a produção de woodchips, bio woodpellets e bio

woodbriquetes para que reflita em alto padrão de qualidade

com segurança e excelente retorno aos investimentos. Para

que tenha sucesso no empreendimento pode contar com o

apoio técnico da Brasil Biomassa Pellets Business a maior

empresa do setor de consultoria e engenharia industrial

especializada no desenvolvimento de plantas industriais

sustentáveis.
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Seja bem-vindo à Brasil Biomassa Pellets Business.

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

empresas e pessoas.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil

Biomassa Pellets Business é 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

industriais de energia, bioenergia, biomassa e pellets.

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 da biomassa 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 possibilitando assim um

atendimento cada vez mais integrado aos

seus clientes.BR
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A Brasil Biomassa Pellets Business participa (ou) e

desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais sustentáveis

atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de

negócios, mapeamento de fornecimento de matéria-prima,

estudo de transporte e logística, licenciamento ambiental,

estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento

nacional e internacional, engenharia básica e montagem

industrial e tecnologia industrial de equipamentos de produção

e aproveitamento de biomassa, cogeração e microgeração de

energia, torrefação da biomassa, exportação de woodchips,

briquete e pellets até a fase final de implantação das unidades

industriais com a certificação do produto final e a garantia de

venda com o desenvolvimento do plano de marketing e a

comercialização de produtos para empresas do Brasil, Estados

Unidos, Costa do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da

União Europeia.

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.

ABIB BRASIL BIOMASSA E ENERGIAA Brasil Biomassa Pellets Business é especializada em todas

as etapas de um projeto de implantação de uma unidade

industrial de aproveitamento da biomassa para cogeração de

energia, torrefação da biomassa energética e a produção de

briquete e pellets, Enumeramos as principais vantagens:

Serviços completos e personalizados envolvendo desde uma

avaliação do plano estrutural de negócios, logística, benefícios

fiscais e licenciamento ambiental e mapeamento da matéria-

prima até o desenvolvimento do produto final.

Com a garantia de qualidade e de venda; economia em termos

de aquisição dos equipamentos e contando com uma linha de

financiamento internacional; Integração de processos

envolvendo a consultoria técnica e os estudos de viabilidade

econômica e financiamento e a tecnologia de produção

industrial.

Redução no tempo de entrega dos equipamentos industriais e

os melhores resultados em termos de qualidade do produto e a

garantia de venda da produção industrial.

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e engenharia

industrial agregando mais de 22 profissionais na área de

engenharia industrial e florestal, economia e planejamento

estratégico, marketing internacional e na gestão de negócios.



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. Modalidades de trabalho:

Tecnologias industrial, produtos e sistemas

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 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 do Instituto Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da PelletsBrasil Indústria de Equipamentos de Produção

de Pellets e Briquetes.

Participa também como sócia da European Energy SRL uma empresa com atuação direta no mercado de negócios

da União Europeia na área de biomassa, bioenergia e pellets.



Equipe multidisciplinar 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; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais

e sucroalcooleiras.

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.

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.



CERTIFICAÇÕES. A Brasil Biomassa Pellets Business prioriza a qualidade e a eficiência em seus produtos, serviços

e processos. Isso se comprova pelas diversas certificações técnicas conquistadas ao longo do tempo, como a

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2008.

A conquista destas certificações garante que, ao contar com as soluções da Brasil Biomassa Pellets Business, o

cliente terá serviços de qualidade e alto nível técnico, aferido pelos principais órgãos certificadores do mercado.

MISSÃO. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização

responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

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

através da Brasil Biomassa.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização responsável dos

recursos naturais renováveis para a geração de energia.



Valor Competitivo: Definição com o cliente da melhor solução de equipamento, tendo em atenção os fatores: Custo

total/ Financiamento/ Tecnologia/ Qualidade/Flexibilidade/Nível Produtivo.

Capacidade Global: Representação de uma rede Global e Abrangente das melhores Marcas de Equipamento do

Mundo. Estudo e realização de projetos nacional e internacional.

Foco no Cliente: Resposta Rápida ao cliente, através da Estrutura de gerenciamento, que cobre todas as regiões.

Oferta de serviços diferenciados por cliente (Manutenção, Formação, Financiamento, Projetos e Venda Nacional e

Internacional).

Atuamos também como uma indústria nacional de Biomassa para a geração de energia e que valoriza o meio

ambiente sustentável.

Nossa missão visa proporcionar aos nossos clientes as melhores soluções de equipamentos com uma econômica e

avançada tecnologia, através de:

Equipamento tecnologicamente adequado:

• Marcas de Equipamento com a maior capacidade tecnológica do mercado.

• Forte "Know How" da estrutura de vendas com capacidade para diagnosticar as necessidades dos clientes e

apresentar propostas adequadas às expectativas dos clientes.



Elaboração de Projetos na SACE Itália ou outros projetos de investimento.

• Realização de estudo e concretização de layouts industriais.

• Consultoria técnica e engenharia industrial.

Definimos metas ambiciosas, mas alcançáveis.

Desafiamo-nos de forma contínua para ultrapassar esses limites, concentrando-nos em tornarmo-nos e

permanecermos líderes de mercado bem como em criar valor sustentável para a empresa.

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

Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar oportunidades de aplicação da sustentabilidade na

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

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

POLÍTICA DE QUALIDADE. Promover o desenvolvimento das competências dos nossos colaboradores e assegurar

a comunicação entre todos os envolvidos para garantir o sucesso da nossa empresa. Melhorar continuamente a

eficácia do nosso Sistema de Gestão da Qualidade através da sua revisão e dos objetivos estabelecidos.



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

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

e internacional, na exportação de woodchips, na torrefação da biomassa e no desenvolvimento da tecnologia

industrial de processamento de pellets com utilização eficiente da energia dela obtida e gerada pelo processamento

industrial visando atender a demanda interna de energia, o mercado doméstico de energia da Europa e em projetos

de exportação visando atender os grandes players comerciais das centrais de energia.

Política Anticorrupção. A Política Anticorrupção reafirma nosso compromisso de conduzir os negócios com

integridade, cumprindo com as leis anticorrupção onde quer que façamos negócios. As instruções estão focadas no

cumprimento da Lei de Práticas de Corrupção. A Brasil Biomassa Pellets Business através do instrumento da

compliance, que os padrões de excelência e competitividade técnico comercial sejam os únicos a serem

contemplados nos processos de licitação, orçamentos e todo e qualquer tipo de relações que envolvam disputas

comerciais. Para tanto, disponibilizamos nossos manuais de Compliance, Conduta Disciplinar e Ética e

Anticorrupção, além de um mecanismo de denúncia a quaisquer eventos de má conduta disciplinar e ética, sendo

assim um instrumento que nos garanta uma comunicação com a sociedade que nos cerca, em possíveis ações que

tragam uma postura que não seja alinhada a esses padrões, sejam elas cometidas por colaboradores (as) de

qualquer área ou escalão, que respondam por processos da empresa.



NOVA PARCERIA INTERNACIONAL INDUSTRIAL

ATUAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE NA AMÉRICA DO SUL NA TECNOLOGIA AVANÇADA DE

PRODUÇÃO DE PELLETS COM O MEEMORANDO DE ENTENDIMENTO ASSINADO COM A LA

MECCÂNICA ITÁLIA

UMA GRANDE PARCERIA PREPARADA PARA NOVOS DESAFIOS



O Diretor Executivo da Brasil Biomassa e Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável assinou um Acordo de Cooperação Internacional para o desenvolvimento de projetos,

negócios e investimentos com a European Biomass Industry Association.

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

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

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

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

dialogue on bioenergy and facilitate international cooperation.

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

the Interreg scheme.

Within the field of biomass-based technical solutions.

EUBIA promotes small, medium and large scale bioenergy activities in collaboration with local and national

authorities, biomass providers, industries, research centres and local partners.

Na foto ao lado o Secretário Geral Giuliano

Grassi da European Biomass Industry

Association e o Presidente da Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável Celso Oliveira.AC
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A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação Internacional 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.

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

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

Cofely, líder europeu de serviços em eficiência energética e ambiental, conceitualizada, implementa e

gerencia soluções que permitem as empresas e comunidades de melhor usar as energias e reduzir seu

impacto ambiental.

Redes de aquecimento abastecidos com biomassa e varias centrais de cogeração.

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

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

desenvolvimento sustentável.

Na foto ao lado o Presidente Syndicat national des Producteurs de granulés de Bois France e o Presidente

da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável Celso Oliveira.
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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 .

Desenvolvimento de acordos internacionais e de cooperação tecnológica para

o desenvolvimento de projetos industriais, tecnologia avançada de produção e

de negócios com a Holanda.

Em reunião com o diretor Marcel Gorris foi discutido o projeto

“Oportunidades e Desafios da Biomassa Brasileira” com o objetivo de

identificar as empresas brasileiras com o potencial de produção e de

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

carvão e de resíduos industriais e agrícolas para atender a demanda da

Europa.

O Porto de Amsterdam é o quarto maior da Europa, e se destaca pela sua

atuação no mercado de commodities e conta com uma estrutura moderna e

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

passa pelo Porto de Amsterdam cerca de 0.5 milhões de toneladas de

biomassa, e a expectativa é de que esse número chegue a 10 milhões em

2022.
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A Brasil Biomassa mantém uma parceria internacional de negócios na

área de biomassa para geração de energia térmica em central

termoelétrica na Europa com a German Pellets Trading

Celso, As the worlds largest pellets producer German Pellets Group is still

growing each year including new production sites. We are indeed

interested in Brazil for potential future projects. We would be happy to

receive studies on raw material in Brazil and infrastructure of rail, deep

sea ports etc. Looking forward to hearing from you again. Mit freundlichen

Grüßen / Kind Regards German Pellets GmbH Benjamin Neter..
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A Brasil Biomassa mantém uma parceria internacional de projetos e investimentos e

de representação exclusiva no Brasil com a CTYI China para atuação em projetos

industriais de incineração de resíduos sólidos urbanos e de aproveitamento de

biomassa para a produção de biogás A Brasil Biomassa assinou um acordo

internacional com a VM Import and Export Ltd (Hong Kong) e LLV Company (China)

com escritório em Shangay para facilitar o desenvolvimento de projetos na área de

biomassa, geração de energia com a incineração de resíduos sólidos urbanos,

projetos de biogás, tratamentos de resíduos do setor florestal e industrial, tratamento

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

construção civil e de tratamento de águas resíduais. Desenvolveremos no Brasil os

estudos de viabilidade e de projetos com as empresas, prefeituras e governos visando

o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos (lixo) para geração de energia e

crédito de carbono com o uso dos equipamentos da CTYI e de recursos do fundo

Asian Investment Bank Industry Funds.

A parceria entre a Brasil Biomassa e a CTYI tem por objetivo de aproveitar a

tecnologia e os recursos financeiros para solucionar os problemas que os municípios

enfrentam na destinação e utilização dos resíduos sólidos urbanos de forma a

respeitar a sociedade e proteger o meio-ambiente. Desenvolveremos projetos de

proteção do meio ambiente e em inovações na área energética com operação e

manutenção de geração (incineração para geração de energia e vapor) com o uso de

resíduos sólidos. Atuaremos também em projetos de proteção ambiental no

tratamento de águas residuais, purificação de gases de combustão e, biogás e

compreensão de resíduos. Os recursos do fundo internacional no Brasil visam

projetos de proteção ao meio-ambiente, para economia de energia e de reduções das

emissões de GEE e com o objetivo de geração de oportunidade de emprego local e

de impulsionar o crescimento do PIB nacional com o desenvolvimento de novos

negócios.
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A diretoria executiva da BBER participou como empresa de consultoria para contencioso contratual e depois como sócia no

projeto industrial em Portugal. Unindo-se a empresa Enerpura de Portugal formou-se a Enerswiss com para o

desenvolvimento de um sistema de potencialização energética do woodchips com a secagem industrial por microondas para

ter um poder calorífico de energia mais eficiente.

Este projeto teve um resultado positivo em termos de diminuição de umidade da madeira e um aumento na eficiência

energética, sendo testado na caldeira industrial da termoelétrica em Portugal.

Um objetivo do projeto industrial era a redução das emissões de CO2 gerado pela queima de carvão pela termoelétrica.

Este projeto foi desenvolvido para atender os interesses da Energias de Portugal EDP para a mudança da matriz energética

da termoelétrica de carvão de Sines por biomassa energética.

A termoelétrica de Sines aparecia em 15º lugar numa lista das 30 fábricas mais poluidoras da União Européia (EU) num

estudo da World Wildlife Fund (WWF) International. A central de Sines produzia 1050 gramas de dióxido de carbono por

cada kilowatt/hora.

.
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Reunião técnica com a EUBIA European Biomass Industry Association na Bélgica com o Secretário Geral Giuliano Grassi

e Stéphane Sénécha.

Reunião com 42 companhias européias produtoras de biomassa e pellets em 12 países. Fundação da International

Renewable Energy entidade que reúne 60.000 empresas biomassa.

Desenvolvimento do Projeto Brasil Biomassa com discussões temáticas com mais de 150 companhias brasileiras de

wood chips, biomassa, pellets e briquete.

A Brasil Biomassa esteve no Congresso Internacional de Pellets na Alemanha e visitou a Pfeifer Holding GmbH na

Austria. Acompanhamos toda a produção industrial da Pfeifer na Austria acompanhado pelo diretor executivo Michael

Pfeifer. O grupo produz 380.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium e 20.000 ton. de briquete e

uma utilização de bomassa de 265.000 MWh.

http://www.youtube.com/v/uiA27qyOJlE


A Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o desenvolvimento de um plano de

marketing internacional visando a exportação da produção industrial da Lee Energy Solutions do

Alabama nos Estados Unidos.

Toda a produção industrial foi exportada para a Holanda..

.
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A Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o desenvolvimento de um plano de marketing

internacional visando a exportação da produção industrial da Lee Energy Solutions do Alabama nos Estados

Unidos.

Toda a produção industrial foi exportada para a Holanda.

.



A Brasil Biomassa esteve em visita técnica na França com o Industriel

Français Producter de Granulés Bois, um conglomerado de empresas

produtoras de pellets e depois na Agence de l’Environnement et de la

Maîtrise de l’Energie uma empresa pública a caráter industrial e

comercial, participa da implementação das políticas públicas nos setores

de meio ambiente, energia e desenvolvimento sustentável.

Estivemos na Propellet que desenvolve uma série de atividades

profissionais para o desenvolvimento do setor industrial produtor de

pellets na França com presidente da Propellet da França e sede da EO2

a maior empresa de pellets na França.
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A Brasil Biomassa esteve em 2018 na sede da Pinewells uma moderna

empresa produtora de pellets localizada na zona industrial de Arganil,

equipada com a mais recente tecnologia, assegurando um produto final

de elevada qualidade e de acordo com as mais exigentes especificações

dos clientes internacionais e da norma européia ENPlus.

Estivemos também em visita técnica na Martos Pellets.
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A Brasil Biomassa esteve

na sede da German

Pellets uma companhia

fundada em 2005 e com

14 plantas industriais na

Alemanha, Austria, Itália e

nos Estados Unidos.

O grupo produz 800.000

toneladas por ano de

pellets com a qualidade

Premium utilizado no

mercado doméstico da

Alemanha e da Itália.

Conhecemos toda a

tecnologia industrial de

produção de pellets.EX
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A Brasil Biomassa esteve na

sede da Balcas Timber no

norte da Irlanda onde produz o

briquete da marca brites e

pellets da marca balcas.

O diretor Frank Wallace nos

apresentou a empresa que

desenvolve um grande projeto

sustentável na Irlanda e na

Inglaterra. Seu produto é

utilizada para aquecimento de

piscina olímpica.

O grupo produz 100.000

toneladas por ano de pellets e

briquete com a qualidade

DinPlus distribuído na

Inglaterra.

Conhecemos toda a

tecnologia industrial de

produção de pellets e do

projeto que estavam

desenvolvendo de torreficação

de pellets com elevado poder

energético.
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A Brasil Biomassa esteve na sede da Greeen Circle na Flórida Estados Unidos. O grupo produz 400.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium utilizado no mercado doméstico da Alemanha e da Itália.

Conhecemos toda a tecnologia industrial de produção de pellets.
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A Brasil Biomassa esteve na sede da Italiana Pellets localizada próximo de Milão na Itália.. O grupo produz 300.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium utilizado no mercado doméstico da Alemanha e da

Itália. Conhecemos toda a tecnologia industrial de produção de pellets.
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A Brasil Biomassa esteve na sede d Valência Pellets na Espanha.. O grupo produz 200.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium utilizado no mercado doméstico da Espanha e da Itália. Conhecemos toda

a tecnologia industrial de produção de pellets.
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A Brasil Biomassa esteve na sede da Topell Holanda que produz pellets torrificados. Com tecnologia inovadora produz 50.000 toneladas por ano de pellets torrificados e atende a termoelétrica da RWE. Conhecemos toda a

tecnologia industrial de produção de pellets torrificados.



Diretoria Executiva. Coordenado pelo consultor Celso Marcelo de Oliveira especializado em

desenvolvimento de projeto empresarial sustentável na área de biomassa e bioenergia. Especialização em

Bioenergia e Biomassa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Lisboa Portugal. Autor das

Obras Energia Renovável, Wood Pellets Brasil e Biomassa e Bioenergia.

Diretor Executivo da Brasil Biomassa e Energia Renovável. Conferencista com mais de cento e quarenta

cinco palestras em Congressos Nacionais e Internacionais com destaque All About Energy, Biomass Investing

Brazil, Energy Summit e América Pulp & Paper Outlook Conference.

Responsável pelo Acordo de Cooperação Internacional Brasil França em Biomassa, Bioenergia e Pellets com

a intervenção do Syndicat Producteurs de granulés de Bois France. E de acordo comercial de exportação de

WoodChips Paper e Biomassa para a Chinae Coréia do Sul com a Beijing Nandu Trade Co Ltd. Diretor

Executivo da European Energy SRL.

Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia. Convidado pelo Governo Federal para a

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

Membro participante da EUBIA European

Biomass Industry Association e Renewable

Energy Association.

Presidente 2018-2024 da Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável.

Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets
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A Brasil Biomassa Pellets Business atua no plano consultivo,

engenharia e tecnologia industrial e na gestão do

desenvolvimento de um novo negócio com soluções energética

com planejamento e plano estratégico de negócios,

mapeamento de fornecimento de matéria-prima, estudo de

transporte e logística, licenciamento ambiental, estudos de

viabilidade econômica e projeto de financiamento nacional e

internacional, engenharia básica e montagem industrial e

tecnologia industrial de equipamentos de produção e

aproveitamento de biomassa, cogeração e microgeração de

energia, torrefação da biomassa, exportação de woodchips,

briquete e pellets até a fase final de implantação das unidades

industriais com a certificação do produto final e a garantia de

venda com o desenvolvimento do plano de marketing e a

comercialização de produtos para empresas.

O resultado é um trabalho de inteligência coadunando com

experiência internacional em produção e mercado, gerando

segurança em todas as fases, da produção industrial a venda

internacional com eficiência e qualidade. E é isso que faz a

Brasil Biomassa a escolha certa para a sua empresa, que

procura nada menos que o melhor.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM A

BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. A Brasil Biomassa Pellets Business especializou no

aproveitamento da biomassa no desenvolvimento de negócios sustentáveis que pode revelar-se numa

oportunidade de valorização do mundo rural com a geração de emprego e na criação de empreendimentos

energéticos sustentáveis com excelente retorno financeiro. A biomassa tem uma série de problemas que

inviabilizam a sua produção comercial como o alto teor de umidade, o baixo poder calorífico, a

granulometria irregular e o custo elevado do transporte rodoviário (transportando 55% de água – umidade)

o que tornam a biomassa um combustível de baixa qualidade e retorno comercial. Ressaltamos ainda:

1. Biomassa florestal. Detém um grau elevado umidade, falta de uniformidade, contaminação, baixo

poder calorífico e densidade. Alto custo de transporte da biomassa. A cadeia produtiva da florestal gera

uma grande quantidade de resíduos.

2. Biomassa Colheita Florestal. Os resíduos da colheita florestal podem ser compostos por raízes,

touças, fuste total, ramos, folhas ou acículas e frutos; o tronco da árvore englobando a casca, da touça ao

topo, exceto folhas ou acículas, ramos e frutos e parte do fuste total que não é aproveitado em exploração

normal, árvores mortas, árvores abatidas acidentalmente, cepas, cipós, outras espécies não arbóreas

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

aproximadamente 34.795.898,44 m³ de resíduos ao ano. Os resíduos de madeira diretamente da floresta

podem contribuir positivamente na substituição de 14-27 milhões de tep.ano-1. Além disso, a distância

entre as áreas geradoras de resíduos e aquelas onde se localizam as indústrias são muito grandes e

desfavorável ao aproveitamento.
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3. Biomassa do Processo Industrial da Madeira. O processo de fabricação de qualquer indústria madeireira implica na geração de grandes quantidades de resíduos durante o processamento da matéria-prima (madeira).

Estes resíduos estão assim identificados: As cascas, revestimento externo das toras, deveriam ser deixadas, através do descascamento mecânico ou manual, no talhão de onde foi retirada a tora. A serragem é o produto

da passagem da lâmina de serra de redução na tora, formada por pequenas partículas de madeira cujo volume é significativo, encontrado em todos os tipos de indústria, à exceção das laminadoras. Os cavacos ou a

biomassa residual referem-se àqueles resíduos da padronização do comprimento e da largura das peças(refilo), que são as aparas das pontas e laterais das tábuas (destopo e refilos), pranchas ou outras peças de seções

quadradas e retangulares. Biomassa residual do processamento industrial tem baixo aproveitamento (umidade e PCI) e grandes distâncias (frete caro) e passivo ambiental nas regiões norte, nordeste e centro-oeste.

.



6. Biomassa Indústria Moveleira. Entre os resíduos sólidos da indústria moveleira encontram-se os derivados diretos da madeira, como pó, cepilhos e

aparas. O resíduo fino era formado por: (i) cavacos - resíduos com dimensões máximas de 50 X 20 mm; (ii) maravalha - resíduo com mais de 2,5 mm; (iii)

serragem - resíduo com dimensões entre 0,5 e 2,5 mm; (iv) pó - partículas menores que 0,5 mm. O resíduo grosso era formado por peças de refugo, com

defeito, com medidas inadequadas, etc..

Outros resíduos sólidos foram aqueles que se originam das embalagens da matéria-prima, assim como dos produtos. Decorrentes do processo produtivo,

são geradas lixas usadas, varrição de fábrica, derivada da varredura da fábrica no final do expediente, sendo que esta requer uma separação posterior,

pois existem muitos resíduos. A sucata de madeira é um material bastante fragmentado. O retalho de m adeira consiste em sobras da produção. As

chapas de madeira que possuem pequenas avarias como arranhões, partes amassadas ou erros de corte e que não passam pelo controle de qualidade.

Logo, pode-se perceber que há uma alta variedade de resíduos que variam em forma, tamanho e estado, tornando complexas as práticas de reciclagem e

reutilização.

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

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

O preparo de madeira dá origem às cascas, enquanto o tratamento de águas residuárias gera lodo com fibras, lodo biológico e uma fração inorgânica

removida na decantação primária. Parte da fração orgânica, como cascas e demais resíduos da madeira (finos) pode ser utilizada para recuperação de

energia por meio da queima em caldeiras. Além dos resíduos gerados na própria indústria, a cadeia de produção de papel e celulose envolve uma

importante atividade florestal, da qual é aproveitada a madeira e geralmente deixando no campo resíduos de biomassa, os quais representam entre 15 e

25% da massa seca da árvore. Resíduos sólidos gerados no campo (folhas, cascas, galhos e pontas) e na produção de papel e celulose (finos, cascas,

cavacos e lodo orgânico).

5. Biomassa Indústria de Painéis de Madeira. Os problemas identificados pelas principais indústrias de chapas e painéis instaladas os quais inviabilizam

ou dificultam sua maior utilização como matéria-prima madeireira são: elevado grau de umidade; elevado grau de impureza; problemas decorrentes da

armazenagem. O peso do fator transporte (grandes distâncias entre a indústria e a serraria), o preço da madeira no mercado e a adequação de processos

e equipamentos para o recebimento de resíduos são apontados pelas indústrias produtoras de painéis como fatores que ainda inviabilizam

economicamente o uso de resíduos no seu processo industrial. As etapas referentes ao transporte e armazenagem.

.



9. Biomassa Supressão Florestal. A supressão da vegetação nativa visa prioritariamente a utilização do solo para outras finalidades, devendo ser dado aproveitamento

socioeconômico ou ambiental a todo produto ou sub produto proveniente dessa supressão. 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.

10. Lenha. O Brasil comercializou cerca de 86 milhões de metros cúbicos de lenha. Para efeitos de uma avaliação técnica, cada metro cúbico de lenha pesa 400 kg e uma

umidade média de 45%, então temos cerca de 15 milhões de toneladas de lenha comercializado na forma de água/umidade. Para adicionar a esta perda, cerca de 15% de energia

da madeira é perdida, no ponto de utilização, em caldeiras industriais e em fogões industriais e residenciais de queima de lenha (processo de combustão de energia). No transporte

da madeira (lenha em umidade elevada), em termos de emissões de CO2. A umidade da lenha (45%) tem uma densidade de energia (poder calorífico de cerca de 14 megajoules

por quilograma) e um densidade de transporte. E poderíamos reduzir as emissões de CO2 em cerca de 250.000 toneladas por ano

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

aparente deste combustível fóssil e não renovado vem crescendo nos últimos anos, devido à valorização do insumo para alavancar diversos seguimentos produtivos da economia

nacional. O cenário futuro é de aumento da demanda para o setor elétrico, que irá consumir muito carvão pelos próximos anos e também para o setor industrial. O principal

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

carbono, gera CO2 o principal gás de efeito estufa, responsável pelo aquecimento global.

7. Biomassa na Construção Civil . De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, estima-se que, no

Brasil, os municípios coletaram mais de 45 milhões de toneladas de Resíduos de Construção e Demolição, o que representa cerca de 60% de todo o

resíduo sólido urbano coletado naquele ano. O emprego da madeira na construção civil, feito na forma de elementos temporários como fôrmas,

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

quantidade de resíduos, principalmente considerando que todos os elementos temporários serão posteriormente descartados.

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

um município podem gerar sérios problemas urbanos quando não são devidamente aproveitados, sendo descartados em locais impróprios como aterros

sanitários e lixões clandestinos.

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

ainda o material orgânico resultante da manutenção de parques e jardins (incluindo grama e materiais lenhosos diversos).
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12. Biomassa da Floresta Nativa. A floresta amazônica é uma das maiores florestas tropicais do mundo com características

diversas tanto ambiental quanto sociocultural e bastante complexa, e é a maior reserva contínua de floresta tropical úmida

existente, na América do Sul, ocupando uma área de aproximadamente 6 milhões de km². Para exemplificar o quanto é

elevado o desperdício de madeira, um estudo realizado pelo SFB e IMAZON, registraram que foi processado 14,2 milhões de

metros cúbicos de madeira em tora, o que resultou na produção de 5,8 milhões de metros cúbicos de madeira processada. Isso

representou um rendimento médio de processamento de 41%. Os outros 8,4 milhões de madeira em tora foram categorizados

como os resíduos do processamento. Os 2,1 milhões restantes foram considerados resíduos sem nenhum aproveitamento, os

quais foram queimados ou abandonados como entulho.

13. Os resíduos de embalagens de madeira como os paletes e caixas para transporte de alimentos poderiam ter um melhor

aproveitamento. Quando não há a possibilidade de recuperação o destino mais freqüente é o envio para o aterro sanitário.

14. Ressaltamos ainda que o Brasil vai bater o recorde na produção agrícola em 2020. A enorme produção agrícola tem como

conseqüência direta a produção de resíduos na mesma ordem de grandeza. Na cultura da cana-de-açúcar temos um grande

volume de resíduos no bagaço e na palha. Na soja temos os resíduos da palha, no milho (palha e sabugo), no arroz (casca e

palha), no algodão (rama e caroço), no trigo (palha) e no coco (casca).

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 co-geração e micro-geração de

energia, torrefação da biomassa energética, pellets e briquetes. Com esta tecnologia industrial estamos implantando dezenas

unidades industriais no Brasil com o aproveitamento da biomassa industrial da madeira, de resíduos sucroenergético e de

casca de arroz para a produção de pellets para geração de energia térmica para aquecimento industrial com teste de qualidade

em aviários, frigoríficos e aquecimento de grãos substituindo o gás natural e outros combustíveis não renováveis.

Desenvolvemos uma tecnologia inovadora que se inicia com a identificação de uma necessidade do aproveitamento da

biomassa com elevado grau de umidade e emissora de GEE e a oportunidade de melhoria com o processo industrial

incorporando conhecimento técnico e industrial e de mercado de consumo dentro da política energética sustentável.



Desenvolvimento de negócios comerciais pela Brasil Biomassa com fundo florestal e

investidores nacionais e internacionais na área florestal

Desenvolvemos 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.

Atualmente trabalhamos com dezenas empresas de base florestal (ativos florestais) e no

processamento mecânico da madeira em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato

Grosso do Sul e da Bahia.

E também em regiões com demanda diversificada por madeira, e com tendência por demanda das florestas plantadas e no âmbito de consumo com foco em off-takers para energia, celulose & papel e madeira sólida e de

biomassa para co-geração de energia, processo de torrefação e na produção de pellets.

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.

Nosso trabalho se complementa numa avaliação técnica do ativo florestal, um estudo prévio de projeção de IMA e condições de plantio florestal e/ou cultivo, uma diligência jurídica e fundiária, uma análise do setor

envolvendo os preços de madeira na região e no balanço de oferta e demanda.

Desenvolvemos também um estudo de rentabilidade baseado em possíveis consumidores.
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A Brasil Biomassa prepara toda a documentação para uma análise técnica e documental para o fundo de investimentos em

ativos florestais podendo atuar de forma complementar com um valuation, uma análise de receitas de venda da madeira e

projeção de IMA, uma análise de custos (frete, mão de obra, insumos), um mapeamento de possível desequilíbrio entre oferta

e demanda na região. E ainda uma discussão para a venda dos ativos florestais (venda parcial ou total dos ativos florestais

para investidores e fundos institucionais ou de ativos totais através de um IPO) e da matéria-prima florestal e a biomassa

residual para as empresas industriais e players comerciais na proximidade da unidade florestal ou da base industrial.

Um exemplo de atuação profissional da Brasil Biomassa foi a operação com uma grande empresa com ativos florestais em

Minas Gerais. Os seus plantios objetivaram produzir matéria-prima para conversão em energia, geração de outros produtos

de valor agregado (celulose, pellets) ou aproveitamento da madeira bruta para fins diversos. A unidade florestal tinha

proximidade com o mercado consumidor como a indústria de celulose Suzano, possui unidade fabril na Bahia onde a entrega

e abastecimento é feita no depósito de madeira localizado em Minas Gerais, distante em média, de até 150 km do raio das 11

propriedades, configurando benefício considerável na logística. As fazendas localizam-se ha cerca de 320 km do terminal

marítimo de Ilhéus e 190 km do traçado projetado da futura FIOL. A cidade de maior influência na região Vitoria da Conquista

(BA) está distante 120 km do projeto. No inventário florestal contatamos que as árvores com mais de 20 metros de altura e

DAP acima de 60 cm e uma expectativa de IMA = 40m3/hectare ano. Iniciado o corte e fornecimento de madeira sem casca

para a indústria de celulose, com matéria-prima de excelente qualidade e alta produtividade.

Comprovamos o volume projetado de matéria-prima florestal e também a produção de biomassa para fins de energia de 500.000 m3 ano um atrativo para os investidores. Assessoramos na venda dos ativos florestais para

um fundo de investimento no Brasil.

Nossa análise setorial focada e especifica para ativos florestais, com suporte da experiência em manejo de ativos florestais. Temos uma vivência profissional nas áreas de investimento, aproximando-se das tendências de

mercado e melhorando a capacidade de negociação e diligencia nas transações.

Temos uma vivência profissional nas áreas de investimento, aproximando-se das tendências de mercado e melhorando a capacidade de negociação e diligencia nas transações. O network no mercado florestal e industrial,

aliado com a extensa plataforma técnica da Brasil Biomassa, são diferenciais na busca e monitoramento de potenciais alternativas para a venda dos ativos florestais ou de biomassa para geração de energia, e dando-nos a

capacidade e controle da estratégia do negócio.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM A

IMPLANTAÇÃO 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

para o processamento e a venda de energia.

Para 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, WoodPelelts ou Briquete.

Para a implantação de um BioParque são necessários alguns equipamentos industriais como o triturador horizontal, a Giratória processadora de biomassa florestal, carregadores florestais , pré triturador e picador industrial

e equipamentos de finalização de biomassa. O transporte da biomassa florestal é importante. Por isso tem que ser avaliado a distância da unidade produtiva florestal ou de recolhimento dos resíduos da Central

Processamento e propriamente do local de consumo final.

Recolhimento e Transporte de biomassa nas áreas florestais sem pré-processamento. Este método consiste em recolher e efetuar o transporte da biomassa residual sem que esta venha em passar por nenhum

processo de picagem ou trituração industrial, mas somente é aconselhável em distância muito reduzidas (10 a 15 km), entre a floresta e os centros de processamento.

Sendo a baixa densidade uma das principais características da biomassa, o seu transporte só será viável se distância entre o local de recolhimento e a central de processamento for relativamente pequena.

Para ultrapassar esta condicionante, a cadeia de aproveitamento da biomassa deverá ser executada em simultâneo com a exploração da madeira comercial.

Se considerarmos que, desta forma, os meios técnicos (de transporte e processamento) e humanos (operadores) são os mesmos para as duas cadeias.
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Carregamento manual; Gruas hidráulicas adaptadas a tratores agrícolas; Carregadores frontais com máquinas a

base de rodas; Escavadeiras com garras; Carregamento de acordo com o sistema de colheita de madeira

empregado; Carregamento do veículo na área de corte para baldeio; Carregamento do veículo na área pré-

determinada ou em pátios, para transporte em longa distância; Carregamento direto na área de corte para veículo

que faz o transporte a longa distância.

Tendo em conta as características anteriormente referidas, depreende-se que a escolha do método de

processamento depende do relevo do local de exploração e da quantidade de resíduos florestais.

A transferência dos resíduos da floresta para a central de produção de bioenergia representa a atividade chave na

cadeia de aproveitamento, podendo esta parcela inviabilizar economicamente um projeto..

Processamento da biomassa na unidade florestal. Esta operação é realizada junto a unidade florestal utilizando o

picador industrial. A biomassa é transportada para os bioparques ou centro de processamento na forma de cavaco de

madeira ou woodchips, o que traz grandes vantagens em relação ao transporte da biomassa em bruto. Estes

procedimentos permitem que a BFP possa secar de forma natural, melhorando as características da BFP.

Carregamento e Transporte: Nesta fase, o material acumulado é colocado em veículos de transporte, para ser

conduzido ao seu destino final. A grande diferença entre a cadeia de aproveitamento da madeira comercial e dos

resíduos florestais está na inclusão de uma operação de tratamento. Podemos citar os seguintes sistemas de

carregamento:



Aproveitamento da Árvore Descartada. Neste processo, ao contrário do que se verifica nos casos anteriores, a

biomassa utilizada corresponde ao fuste inteiro de uma árvore descartada ou com defeito. As árvores processadas

neste sistema têm baixo valor econômico, sendo fruto de desbastes, povoamentos de baixa rentabilidade, culturas

energéticas, árvores de áreas de cortes antecipados ou danificados por incêndios, vendavais ou pragas e doenças.

As árvores são aproveitadas para a obtenção de biomassa ou de woodchips. Este sistema tem as seguintes

vantagens: aproveitamento de áreas que necessitam de cortes antecipados pelo fato das árvores estarem mortas ou

danificadas, devido a fatores bióticos ou abióticos (desbastes); rentabilização de produtos de baixo valor; execução

de uma operação indispensável ao início do processo de reflorestamento e/ou reorganização da floresta; aumento

da rentabilidade na produção de energia a partir de biomassa, em comparação com os processos tradicionais.

.

Seja para a produção de calor, eletricidade ou ambos, o projeto deverá ser competitivo, isto é, a biomassa deverá

ser entregue no centro de processamento ou bioparque biomassa. A minimização dos custos de aproveitamento

bioenergético passa pela minimização dos custos associados às operações descritas.

Parque de Pré-Tratamento .Neste parques, a biomassa chega em bruto e sofre uma transformação que vai de

acordo com a necessidade das características do material na fase posterior de utilização. Os parques de pré-

tratamento devem ser dimensionados de acordo com os recursos tecnológicos existentes de maneira a garantir a

sua capacidade de tratamento, dispondo em simultâneo de um mercado potencial nas proximidades, que permita

assegurar a colocação do produto.

Para além do tratamento da BFP, o parque tem por finalidade regular as quantidades fornecidas, ajustando a oferta e

a procura em termos de tempo. De uma forma generalizada, as principais operações que se podem levar a cabo nos

parques de pré-tratamento são: armazenamento da matéria-prima, trituração ou picagem e secagem natural ou

forçada.

A instalação de um parque tem como grande vantagem a flexibilidade em relação ao fluxo e características da

biomassa, que vão mais ao encontro das necessidades de otimização dos processos de logística.

Enfardamento da biomassa. Este método é usado com recurso a enfardadeiras. Este equipamento permite efetuar

o recolhimento dos resíduos florestais e tem por princípio a compactação dos materiais em fardos, podendo desta

forma otimizar o armazenamento e o transporte. A logística do transporte dos fardos é um sistema semelhante ao

utilizado no transporte da madeira. Os caminhões são os mesmos e são carregados da mesma forma.

O enfardamento da biomassa tem as seguintes vantagens: os fardos são manejados com o mesmo equipamento

que é utilizado para os troncos; os fardos ocupam menor espaço físico que a biomassa em bruto, o que permite um

maior armazenamento e transporte de biomassa; os fardos podem ser armazenados sem perder a sua consistência;

o armazenamento é mais seguro, simples e barato, apresentando um menor risco de combustão espontânea.



Principais Produtos e Objetivos do BioParque. Ser fonte geradora de matéria-prima para o

processamento de geração de energia (co-geração de energia, processo térmico) e para ser um pólo de

desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis como o bio combustível sólido, a biomassa florestal

para geração de energia, woodchips e briquete e pellets.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a qualifica a avaliar e viabilizar a utilização

dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos, considerando toda a cadeia produtiva, bem como a

quantificação dos resíduos gerados, aspectos técnicos, econômicos e ambientais e para a viabilidade no

desenvolvimento de um negócio sustentável. 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 co-geração de energia com o uso

da biomassa.

Atua no desenvolvimento do projeto básico, relatórios técnicos e administrativos necessários para a

licitação do EPC com orçamentos dos equipamentos para a produção de energia elétrica com o uso da

biomassa, que permitem a obtenção de elevadas eficiências com decorrente alta lucratividade, utilizando

combustíveis tradicionais ou resíduos do processo industrial.

No ano de 2015 a Brasil Biomassa desenvolveu um Centro de Processamento e Recolhimento de

Biomassa Florestal e Industrial no Rio Grande do Sul.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM O

MAPEAMENTO DE FONTES DE FORNECIMENTO DE BIOMASSA 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.

No entanto, o uso da biomassa depende de uma avaliação criteriosa da quantidade disponível e

de sua qualidade, além da verificação das questões de mercado que determinam outros usos

concorrentes, da tecnologia disponível para o uso da mesma na geração de energia, entre outros

fatores técnicos, econômicos, sociais e ambientais.

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.

No ano de 2019 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. Fornecimento à Imerys todo o conhecimento necessário para entender a estabilidade e as condições gerais do mercado de fornecimento de biomassa - caso a

Imerys decida mudar sua matriz energética para uma geração baseada em biomassa.

Do estudo técnico de mapeamento do potencial de biomassa no Pará para a implantação de negócios sustentáveis. Mapeamento do potencial de áreas no Rio de Janeiro para plantações da cana energia para IKOS

Bioenergia. E o mapeamento do potencial de biomassa florestal e industrial em São Paulo para o Grupo Granbio Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis visando os locais com maior potencial para implantação de

uma unidade de geração de energia.

.
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Mapeamento do potencial de áreas no Rio de Janeiro para plantações da cana energia para IKOS

Bioenergia.

Mapeamento do potencial de biomassa da cadeia produtiva da madeira no Estado do Paraná para a

empresa Grow Florestal.

E o mapeamento do potencial de biomassa florestal e industrial em São Paulo para o Grupo Granbio

Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis visando os locais com maior potencial para implantação de

uma unidade de geração de energia

SO
LUÇÕ

ES   EN
ERG

ÉTICAS                 
M

APEAM
EN

TO
   FLO

RESTAL 



APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM OS

PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE FLORESTAS COM FINS ENERGÉTICOS. Soluções 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 extra para o produtor com

balanço positivo na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de plantio é otimista para os próximos

anos, devido à demanda dos setores madeireiros, moveleiros, energéticos e de celulose. A

expectativa do Ministério da Agricultura é aumentar a área de florestas, até 2020, de seis milhões de

hectares para nove milhões de hectares. Isso poderá reduzir a emissão de oito milhões a dez milhões

de toneladas de CO2 equivalentes, no decênio.

As plantações energéticas têm um grande potencial como fonte produtora de biomassa para geração

de energia. As altas produtividades obtidas em plantações florestais (particularmente do gênero

Eucalyptus) os custos de geração da eletricidade com madeira de reflorestamento podem ser

minimizados, tornando o investimento mais atrativo.

Assim, aliado ao conceito de plantações energéticas, surge o conceito de plantios de curta rotação. Florestas com elevada produtividade e que são manejadas de forma sustentável, com vantagens competitivas, no cenário

mundial. Em estudo do Embrapa conforme for o objetivo final do povoamento, devem ser tomadas importantes decisões como espaçamento inicial, regimes de desbastes e de podas e a idade para o corte final. Os

objetivos finais da madeira podem ser para produção de fibras ou biomassa, que requer toras de pequenas dimensões (indústrias de celulose e papel, chapas de partículas de madeira aglomerada, de fibras e similares) e

para processamento mecânico, que requer toras de grandes dimensões (serrarias e laminadoras)

Os povoamentos de pinus localizados em áreas com baixa declividade obtêm maior eficiência e menor custo nas operações de plantio, manutenção e cortes e em solos de melhor qualidade, pois desta forma é possível

maximizar o retorno monetário. É interessante também que sejam localizados em áreas próximas ao mercado, reduzindo assim os custos de transporte. Com relação ao espaçamento, se o objetivo do plantio é produzir a

maior quantidade de madeira no menor número de árvores possível, deve-se adotar um espaçamento inicial amplo, com densidade de 1.100 a 1.300 árvores por hectare. Para tanto, recomenda-se pelo Embrapa em adotar

o espaçamento de 2,50 m x 3,00 m (1.333 mudas/ha) e a realizar dois a três desbastes, ou corte intermediário durante a rotação, removendo 40% das árvores em cada operação, nas idades de 10, 14 e 18 anos.

.
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Quando o objetivo da produção de madeira é para processamento mecânico, recomenda-se efetuar a poda

dos ramos verdes, em duas operações, na idade de 4 e 7 anos. A primeira operação deve ser realizada no

final do inverno, até uma altura de 2,70 m a 3,00 m. A segunda deve ser feita até uma altura de 6,00 m a

7,00 m. Para as empresas que produzem madeira para biomassa (celulose) deve ser adotada uma rotação

entre 18 e 20 anos. Na produção de madeira para processamento mecânico, pode-se considerar uma

rotação entre 20 e 25 anos. Em qualquer caso, uma análise das condições de mercado (preços, demanda,

perspectivas futuras) poderá indicar a rotação mais apropriada.

A partir dos 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, chegando a mais de 70m3 em alguns locais do país.

Além disso, é no projeto o ciclo do eucalipto, até o ponto de corte, completa-se entre 3 e 5 anos, quando na

Europa isto demora de 15 a 30 anos.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM O

USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL PARA EXPORTAÇÃO. Soluções para a área

florestal para exportação com o desenvolvimento do departamento de oportunidades de negócios

internacionais.

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.
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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. Desenvolvemos operações de exportação de woodchips de eucalyptus para a Coréia do Sul e

de biomassa para geração de energia para a Europa. Estamos trabalhando com os maiores players comerciais da

Ásia para o desenvolvimento de operações de exportação. Hoje representamos mais de vinte e cinco empresas

florestais e produtores de biomassa e woodchips para o desenvolvimento de negócios na exportação, com a

experiência técnica e documental e no estudo de mercado que facilitam aos players comerciais internacionais e

investidores para implementar novas estratégias de negócios.

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.



A Brasil Biomassa está desenvolvendo quatro operações de exportação de woodchips no Brasil. Podemos utilizar

todos os portos no Brasil para a exportação pelo sistema de container em qualquer quantidade de produto.

Estamos trabalhando para a viabilidade de operações de exportação de woodchips para o mercado de celulose

(eucalyptus) da China e Coréia do Sul e de mdf (pinus) para a Turquia e a Itália com o uso de navio graneleiro com a

logística portuário no Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa pode ser uma

cliente da Brasil Biomassa na área de desenvolvimento de negócio na área de exportação. Podemos atuar na área

consultiva e na administração e participação da operação internacional.

Na área consultiva oferecemos uma série de serviços (estudo da viabilidade de exportação de woodchips) na origem

e em todos os pontos da cadeia de suprimento e de logística, inclusive nos pontos de importação e exportação com

auxílio da trading company. E como nosso estudo de viabilidade leva em consideração um estudo da logística e as

normas definidas para o setor, tornamos a comercialização de woodchips e biomassa menos contenciosas e

passíveis de litígio. Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Brasil Biomassa contemplam:

•Avaliação de áreas florestais e da produção industrial, para definir o fornecimento de woodchips de qualidade

internacional para o mercado de celulose e mdf.

•Estudos da cadeia de suprimento (qualificação do produto industrial), incluindo problemas como granulometria,

armazenamento e processamento do produto industrial.

•Verificação da quantidade de entregas físicas dos produtores florestais e industriais (controles de entrada e saída) e

de qualidade do produto final.

•Avaliação de condições do estoque e estimativas de volume para atender ao player comercial internacional.

•Certificação do produto em laboratório nacional e internacional e uma avaliação de qualidade de acordo com

normas internacionais, conforme exigido para a entrega do woodchips (fator qualidade).

•Avaliação de amostra do produto e a sua qualificação com os serviços de preparação de amostras, verificações do

tamanho de cavacos, cascas, dos valores caloríficos líquidos (análises de cinzas, umidade, matéria volátil, valor

calorífico bruto), da avaliação em laboratório de composição físico-química (teor de cloro, enxofre, nitrogênio,

carbono, hidrogênio, oxigênio) e de metais (arsênico, cádmio, cromo, cobre, chumbo, mercúrio, níquel, vanádio,

zinco)

Os fornecedores qualificados devem firmar um contrato de venda para a Trading/Brasil Biomassa da sua produção

industrial para a garantia da operação comercial.

Ainda aos nossos clientes prestamos os serviços (com apoio da empresa de logística, prestadores de serviços na

área aduaneira e da trading company) para:

1.) Serviço de recepção e pesagem dos caminhões com o produto.

2.) Armazenamento (exportação em quantidade industrial e a exportação a granel) do woodchips em uma

área coberta em cima (secagem natural do produto).

3.) Coleta (exportação pelo sistema de container) pela empresa de logística em exportação container vazio

junto ao terminal e o trabalho de estufagem dentro do padrão de qualidade designado pelos contratantes (40 FCL –
25 TM) dentro da área de armazenamento.



4.) Serviço de estufagem (exportação pelo sistema de container) do woodchips no container com

compactação do produto para aumentar a densidade do woodchips.

5.) Transporte da área de armazenagem ate a área do terminal retro-portuário;

6.) Conferência dos containeres a serem embarcados junto ao terminal.

7.) Relatório de avarias e acompanhamento com relatórios semanais sob o material coletado e armazenado

junto ao terminal;

8.) Arquivo de fotos e filmagem da estufagem dos containers para o acompanhamento a empresa e do

comprador internacional.

9.) A trading parceira da Brasil Biomassa vai atuar com os prestadores de serviços designados e contratados

para a fase documental da operação de exportação de woodchips: Emissão de Registro de Exportação junto ao

Siscomex.

Emissão do DRAFT (copia do BL) para ser entregue ao agente marítimo. Liberação junto a Receita Federal do total

de container a serem embarcados.

Acompanhamento junto a operação caso ocorra qualquer tipo de imprevisto liberados para o embarque.

10.) Trabalho do despachante aduaneiro e prestadores de serviços e nos serviços próprios ou contratado para

o trabalho de tratamento fito sanitário, laudos e Certificação SGS, Certificado de origem, Conhecimento de

Embarque, BL, Declaração de Despacho de Exportação, Registro de Exportação, Registro de Venda, Comissão e

Certificado de Fumigação.

Tramites de documentação junto a quaisquer órgãos intervenientes (DECEX, MAPA, IBAMA, DPF, DTIC). Envio e

distribuição de documentos nos portos de destino, importadores e despachantes estrangeiros. Consolidação e

Desconsolidação de Carga. Acompanhamento da Carga e Transportes de cargas. Pagamento de todas as taxas da

operação junto a área de armazenagem, transporte; despesas no terminal retro-portuário, THC, liberação de BL,

taxas portuárias com o envio de uma prestação de contas e as notas para as empresas contratantes.

.



A trading company pode atuar como operadora financeira da exportação de woodchips com antecipação de

recebíveis e de operação com aval da carta de crédito para a viabilidade da operação comercial.

Seja um cliente na área de desenvolvimento de negócios de exportação de woodchips da Brasil Biomassa.

Como diferencial, a Brasil Biomassa apresenta um leque diversificado de clientes internacionais para a

exportação da sua produção industrial.

Nossa experiência se consolida desde a produção industrial com a qualidade internacional, profundo

conhecimento na área documental e logística de exportação, que se consolida na viabilidade econômica

para a produção e exportação.

Através de sua experiência, a Brasil Biomassa tem apoiado as principais empresas de base florestal do país,

bem como, investidores institucionais, através de estudos de viabilidade que contemplam fatores de

qualidade do produto, logística, preço e a competitividade para a realização de investimentos. O foco das

formas de apoio da Brasil Biomassa para tais projetos tem sido a busca por melhoria da competitividade.

Entre os principais serviços prestados pela Brasil Biomassa destacam-se a análise de opções para melhorar

o desenvolvimento industrial, elaboração de estudos de viabilidade para a operação de exportação,

qualificação do produto final e a logística adequada de exportação e estudos estratégicos e de mercado de

consumo internacional com os players para aquisição da produção industrial, entre outros aspectos

fundamentais ao sucesso do empreendimento industrial.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS DE

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA COM O USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL.

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.

De forma geral, a presença de pequenos geradores próximos às cargas pode proporcionar

diversos benefícios para o sistema elétrico, dentre os quais se destacam a postergação de

investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e transmissão; o baixo impacto

ambiental; a melhoria do nível de tensão da rede no período de carga pesada e a

diversificação da matriz energética. 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.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a qualifica a avaliar e

viabilizar a utilização dos resíduos florestais e industriais para fins energéticos,

considerando toda a cadeia produtiva, bem como a quantificação dos resíduos gerados,

aspectos técnicos, econômicos e ambientais e para a viabilidade no desenvolvimento de

um negócio sustentável.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM A

TECNOLOGIA DA TORREFAÇÃO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL PARA FINS DE

ENERGIA. 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.

A torrefação da biomassa tem um alto poder de energia (calorífico) e uma baixa umidade. Na

Europa é utilizada para a queima industrial com o carvão numa proporção de 50% á 80%. Pela

torrefação ocorre um aumento energético da biomassa gerando uma economia de transporte e

armazenamento bem como uma redução na umidade do produto menos de 1,5%. Buscamos

contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização

responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia.

A torrefação é uma das técnicas usadas para aumentar a densidade energética de biomassas

devido à perda de voláteis de baixo valor energético.

O processo de torrefação promove a obtenção de um produto de maior poder calorífico devido a remoção de água e compostos voláteis. A torrefação aumenta o poder de energia, resistência à água e capacidade de

retificação de biomassa e torna-o seguro contra a degradação biológica tornando mais fácil e econômica o transporte e armazenagem dos produtos torrado. A torrefação de biomassa desenvolve-se entre 250/280 °C. A

lignina e a celulose também sofrem uma ligeira despolimerização.

Biomassa torrificada é considerada como a versão melhorada dos produtos de aglomerados de madeira e uma alternativa ambientalmente amigável para o carvão mineral. Tradicionalmente o processo de torrefação

conserva ate 70% da massa original e 90% da energia da biomassa original. Nestas condições a umidade é removida e a hemicelulose degradada, provocando a liberação de ácido acético, frações de fenol e outros

compostos de baixo poder calorífico.

Neste sentido com o processo de torrefação conseguimos remover os adesivos sintéticos (fenol-formaldeído, resorcinol-fenol-formaldeído, melamina formaldeído, uréia formaldeído, isocianato e acetato de polivinila) dos

resíduos dos painéis de madeira processada..
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Por causa de seu baixo teor de umidade (abaixo de 1,5%) os custos de transporte (rodoviário, ferroviário e marítimo) tem um custo menor.

Biomassa (pellets) torrificada tem elevado poder energético e um preço mais promissor no mercado (venda como um combustível energético).

Esta importante tecnologia está sendo implantada na Alemanha e França e agora no Brasil.

Vantagens da Biomassa Torreficada. Torrefação de biomassa tem três vantagens imediatas sobre a biomassa não tratada:

1. O valor do poder calorífico (energia) aumenta de forma a considerável com o processo industrial de torrefação.

2. A biomassa torreficada é mais fácil para ser triturada em caso de uma industrialização ou compactação na forma de pellets ou briquetes com alta

densidade de energia volumétrica (energia por unidade de volume).

3. As propriedades físico-química da biomassa torreficada tais como durabilidade, homogeneidade e comportamento hidrofóbico tem uma melhora

considerável enquanto a atividade biológica é fortemente reduzida.

Biomassa torreficada um produto altamente energético. Torrefação é um processo industrial utilizado para produzir produtos de alta qualidade sólida

(biomassa, pellets ou briquetes torreficados com alto poder energético). No uso energético a diminuição da higroscopicidade garante melhores

desempenhos em geração de energia térmica, pois não há gasto energético para evaporação da água, além da inexpressiva absorção de umidade

do ambiente que ela passa a ter, o que permite o armazenamento do combustível por períodos mais longos.

A torrefação pode ser definida como um processo de pré-carbonização, o qual se desenvolve justamente na fase endotérmica da pirólise, entre 250-

280ºC. Nestas condições é degradada a hemicellulose, sendo removida a umidade, o ácido acético, frações de fenol e outros compostos de baixo

poder calorífico. Deste processo, resulta um material intermediário entre a biomassa e o carvão, com altos rendimentos energéticos. O objetivo

fundamental da torrefação é concentrar a energia da biomassa em um produto formado em curto tempo, baixas taxas de aquecimento e

temperaturas moderadas, permitindo reter os voláteis de maior poder calorífico no próprio produto.

A torrefação reduz os custos de utilização da biomassa nas usinas de co-geração de energia (evitam despesas de capital adicional de

armazenamento e transporte e para o processamento de biomassa residual com alto teor de umidade e baixo poder calorífico). A torrefação é um

tratamento térmico da biomassa que produz um combustível com melhores características energéticas. A torrefação da biomassa tem um alto poder

de energia (calorífico) e uma baixa umidade. Na Europa é utilizada para a queima industrial com o carvão numa proporção de 50% á 80% (maior

incineração e geração de energia). Pela torrefação ocorre um aumento energético da biomassa gerando uma economia de transporte e

armazenamento bem como uma redução na umidade do produto final para menos de 1,5% com um poder energético próximo ao carvão.



As propriedades do processo industrial que estamos desenvolvendo produzem os seguintes benefícios na utilização em caldeira industrial ou em

centrais termoelétricas ou co-geração de energia ou propriamente para as empresas do processamento mecânico da madeira (painel de madeira,

compensados, mdf e movelaria) :

Para cada tonelada de biomassa torreficada queimada na caldeira industrial, reduz as emissões de gás carbônico em até 2,4, toneladas gerando um

crédito de carbono de US$ 72. A biomassa torreficada pode ser utilizada com o carvão (co-firing) para uma queima industrial. A biomassa torreficada

tem uma umidade baixa e não adquire umidade natural podendo ficar num pátio em aberto na unidade industrial.

Biomassa torreficada pode ser misturada ao carvão para incineração (co-firing) em centrais termoelétricas, caldeiras industriais geradoras de

energia, sem modificações aos equipamentos ou instalações industriais. Na Europa foi comprovado que a biomassa torreficado pode ser utilizado

para aquecimento doméstico.

Pode ser convertida em energia com elevado poder calorífico ao sistema de peletização. A torrefação também pode ser aplicada a briquetes de

resíduos de madeira ou agroindustriais como casca de arroz, café, bagaço e outros. Experimentos de torrefação realizados com briquetes de

resíduos de madeira demostraram a fatibilidade de este procedimento para melhorar as características dos briquetes de biomassa.

.

A diminuição das propriedades mecânicas reflete-se no aumento da friabilidade que é a propriedade da madeira em gerar finos (pó). Há uma

diminuição da resistência mecânica que torna a madeira torrificada mais quebradiça e há a conseqüente formação de finos. Durante o processo de

torrefação, a biomassa perde água e uma parte do seu teor de voláteis, tornando-se seca e mais escura. A biomassa torrefeita é mais hidrofóbica,

tem um poder calorífico mais elevado, e sofre uma redução de volume de 30 %, mantendo cerca de 90% do seu conteúdo energético

comparativamente à biomassa original. Os usos energéticos mais promissores da madeira torreficada vão desde o uso doméstico aquecimento até

o uso industrial para fusão de metais ou geração de energia elétrica.

Características químicas da torrefação. As características da madeira torrificada variam principalmente em função da temperatura e do tempo de

processamento. A padronização das características da madeira torrificada faz dela um combustível altamente competitivo. A torrefação é um

tratamento térmico a temperaturas relativamente baixas (225 – 300°C) que visa produzir um combustível com maior poder energético pela

decomposição das hemiceluloses. A madeira como um todo começa a sofrer degradação térmica (alteração estrutural além da perda de água)

propriamente dita a partir de 180°C com a liberação de dióxido de carbono, ácido acético e alguns compostos fenólicos.



Por causa de seu baixo teor de umidade (abaixo de 1,5%) gerando um aumento considerável no poder calorífico em

comparação a biomassa, os custos de transporte (rodoviário, ferroviário e marítimo) tem um custo menor. Biomassa

(pellets) torreficada tem elevado poder energético e um preço mais promissor no mercado (venda como um

combustível energético) .

Utilização da biomassa torreficada. A utilização direta de biomassa torreficada em grande escala e em pequena

escala de aquecimento industrial, queima em unidade de co-geração e termoelétrica e para o aquecimento

doméstico. Utilização no processo de combustão com o carvão para a produção de aço. O alto teor de carbono fixo

da madeira torrada apresenta potencialidade para ser aplicada como redutor na indústria metalúrgica. Num forno

para a produção de silício, processo que requer de redutores de alta resistência mecânica, indicaram que a madeira

torrada comportou-se mais eficiente. Devido ao alto grau de padronização da madeira torrada, o uso gaseificadores

facilita a regulação e otimização. Apesar da madeira torrada possuir menor valor energético específico que o carvão

, seu uso é mais conveniente pois a madeira torrada é menos friável o que evita a formação de pó e portanto o gás

obtido é mais limpo.

Além da biomassa residual florestal e industrial, existe uma oportunidade enorme para a torrefação na transformação

de resíduos agroindustriais em biocombustível sólido. Da mesma forma, o futuro papel da torrefação para a produção

de combustíveis de base biológica e produtos químicos, bem como a sua aplicação em processos industriais.

Acreditamos que com a tecnologia de torrefação daremos uma contribuição significativa do futuro envolvendo um mix

de energia renovável (biomassa torreficada) em substituição do carvão fóssil, o que causará um grande avanço na

descarbonização da produção de energia.

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. Torna-se um combustível renovável energético

(baixa umidade e densidade e alto poder calorífico) que tem um custo menor (economia de 20%) em termos de

transporte. E um produto energético com um preço mais elevado (energia).
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM A

PRODUÇÃO DE BRIQUETE COM O USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. 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.

O Briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que é resultado do processo de secagem e prensagem de serragem ou pó dos mais diversos tipos de madeira e de resíduos florestais e industriais. É fabricado através do

processo de compactação mecânica e não tem nenhum componente químico ou aglutinante no processo. Os briquetes são blocos cilíndricos ou poligonais de biomassa compactada com volumes geralmente variáveis entre

0,8 cm3 e 30 cm3 cada, e que podem substituir a lenha em instalações que utilizam esta como fonte energética (uso industrial). O processo pode ser dividido em quatro etapas: alimentação ou preparação; mistura;

compressão e tratamento térmico.

A briquetagem de biomassa é uma prática muito antiga e uma das diversas técnicas que em termos gerais são classificadas como tecnologia de compactação. O processo de briquetagem consiste na aplicação de pressão

em uma massa de partículas dispersas com objetivo de torná-las um sólido geométrico compacto de alta densidade. O Wood Briquete é o combustível sólido mais limpo. A combustão é muito mais eficiente e liberta muito

menos fumaça que a lenha normal. Isto é devido ao baixo teor de umidade do briquete, resultado do tratamento industrial de compactação. O processo de produção da Briquete pode ser dividido em quatro etapas:

alimentação ou preparação; mistura; compressão e tratamento térmico.
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Preparação. Consiste na determinação das características de compactação do material a ser briquetado e do tipo de

equipamento que deve ser utilizado, para facilitar a adesão das partículas finas. A determinação das propriedades do

material permite conhecer não só o valor máximo da pressão a ser aplicada, como também a taxa de compactação

requerida pelo material. O conhecimento do coeficiente de atrito do material permite gerar uma previsão do

comportamento do mesmo, no momento da saída dos rolos e, também, se a superfície dos briquetes úmidos poderá

ser ou não danificada durante a queda. A quantidade de aglutinante ou ligante necessária à produção de briquetes

com boa resistência mecânica depende, entre outros fatores, da qualidade do material a ser briquetado e do próprio

aglutinante.

Mistura. A mistura dos reagentes é uma das etapas mais importantes da briquetagem. É de fundamental importância

que o aglutinante seja distribuído uniformemente por toda superfície do material a ser briquetado. .

O misturador deverá ser dimensionado de modo que o tempo de residência da mistura no equipamento não seja

elevado. Quando há necessidade de tratamento térmico da mistura, o mesmo pode ser realizado no próprio

equipamento por meio da aplicação de vapores saturados ou superaquecidos.

A mistura deve apresentar uma temperatura entre 85-90ºC na prensa e uma umidade de 3% ± 1%. Caso a mistura

não seja suficientemente seca no condicionador entre o misturador e a prensa, os gases (na maioria das vezes,

vapor d'água) presos nos briquetes sofrem uma forte compressão.

Quando os briquetes deixarem a prensa e a pressão for relaxada, os gases expandem, causando fraturas no

briquete. No manuseio de materiais com pequena densidade aparente, torna-se necessária a remoção dos grandes

volumes de ar antes da alimentação do material na unidade de compactação.

Pré-Compactação. Tem a finalidade de diminuir o volume e conduzir os resíduos até a câmara de alimentação, onde

serão compactados pelo pistão. Conforme podemos ver no esquema de funcionamento, as principais partes que

compõem a pré-compactação são a hélice, o funil e a câmera de alimentação.

Nesse setor estão algumas das vantagens do equipamento, como:

Hélice com ângulo de alimentação variável.

Câmara de alimentação com resfriamento.

Hélice com pontas especiais. Suporte da hélice reforçado.

Câmara de alimentação com formato especial.

Compactação. A compressão do material se dá no espaço existente entre os dois rolos que, montados um diante do

outro, giram com velocidade de rotação igual e em sentidos contrários.

A pressão exercida sobre o material cresce de forma progressiva ao longo do segmento do rolo, a partir do ponto em

que se inicia a ação da força de compressão sobre o material, atingindo o seu valor máximo no ponto de menor

distância entre os rolos, caindo de forma abrupta até a liberação e saída do aglomerado.



. Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de produção de briquete com resíduos

agrícolas, sucroenergético e agroindustrial:

Bio Briquete de Resíduos de Açai

Bio Briquete de Resíduos de Algodão

Bio Briquete de Resíduos de Amendoim (casca)

Bio Briquete de Resíduos de Arroz

Bio Briquete de Resíduos do Bagaço de Cevada

Bio Briquete de Resíduos da Bananicultura

Bio Briquete de Resíduos de Cacau

Bio Briquete de Resíduos Cana de Açúcar

Bio Briquete de Resíduos do Capim Elefante e Brachiara

Bio Briquete de Resíduos Casca do Café

Bio Briquete de Resíduos da Castanha do Pará

Bio Briquete de Resíduos do Coco Babaçu

Bio Briquete de Resíduos do Coco Verde

Bio Briquete de Resíduos do Cupuaçú

Bio Briquete de Resíduos da Palha do Milho

Bio Briquete de Resíduos Vegetais e Fruticultura

Bio Briquete de Resíduos da Fruticultura Laranja

Bio Briquete de Resíduos da Fruticultura Maracujá

Bio Briquete de Resíduos Vegetais Mandioca

Bio Briquete de Resíduos de Feijão

Bio Briquete de Resíduos do Trigo

Bio Briquete de Resíduos da Soja

Bio Briquete de Resíduos Agroindustriais

Bio Briquete de Resíduos da Uva

Bio Briquete de Resíduos da Macaúba

Bio Briquete de Resíduos do Girassol

Bio Briquete de Resíduos da Mamona

Bio Briquete de Resíduos do Dendê

Bio Briquete de Resíduos do Pinhão Manso



Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de produção de briquete com resíduos

florestais e industriais:

Briquete Madeira Teca

Briquete de Eucalyptus Urophylla e Grandis

Briquete de Resíduos da Fibra da Palmeira

Briquete de Resíduos de Madeira Nativa

Briquete de Cajueiro

Briquete Madeira Nativa

Briquete Madeira Nativa Jurema Preta

Briquete de Bracatinga

Briquete de Resíduos de Cumaru

Briquete de Resíduos da Caatinga

Briquete de Madeira Paricá

Briquete de Pinus e Eucalyptus

Briquete de Pinus e Resíduos MDF

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acácia Negra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acapu

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Andiroba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Angelim Pedra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Buriti.

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Cedro

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Copaíba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Ipê Amarelo

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Maçaranduba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Mogno

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Seringueira

Briquete de Madeira de Araucária



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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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS COM O

APROVEEITAMENTO DA BIOMASSA CANA-DE-AÇÚCAR (BAGAÇO E PALHA) COMO

BIOPELLETS E A 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 (fase de pó). A compactação do material é

garantida pela consistência do insumo e permite a produção.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo sucroenergético do Brasil, a Cosan Biomassa

para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de bagaço e da

palha da cana na transformação de pellets em Lins no Estado de São Paulo com a produção de

175.000 mt/ano.

Soluções na área de projetos de aproveitamento da biomassa da cana energia para a produção

de pellets. A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade no

aproveitamento e o uso da cana energia para o processamento de pellets. A Brasil Biomassa foi

contratada para o desenvolvimento do maior projeto mundial de pellets da cana energia. Estamos

implantando para a IKOS Internacional uma unidade industrial de pellets da cana energia com a

produção anual de 1.600.000 mt/ano onde a instalação compõem uma unidade de

armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira de moagem e secagem

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

pode comportar dois sistema de geração de energia térmica (três fornalhas e três secadores

industriais) e um sistema de co-geração de energia, três linhas especiais para o processamento,

moagem e trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha.

Para alcançar uma granulometria para o processo de peletização (seis peletizadoras industriais) ao sistema de

resfriamento industrial (seis resfriadores contra-fluxo) sendo transportados para o silo de armazenamento de

matéria-prima pronta. A planta industrial de pellets vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo

abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica e de biomassa energética para o processo

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

O processo de produção do pellets da cana energia envolverá a extração, colheita e transporte para a preparação

da fibra (colheita para picagem industrial) da cana energia. A matéria-prima utilizada no processo industrial é de

origem da cana energia modificada geneticamente (maior volume de biomassa com os colmos da cana). Para a

colheita da cana energia será utilizado um equipamentos especial para o aproveitamento 100% da matéria-prima.

Deverá passar por uma secagem natural e depois será enviada para a unidade de preparação da matéria-prima

(picagem industrial) visando a redução da matéria-prima em partículas menores com uma granulometria especial

para o processo.
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Iniciamos o processo industrial com a preparação da fibra da cana energia, onde deverá estar livre de qualquer tipo

de material contaminante como pedras, vidro e metal. Se o produto estiver contaminado, as cinzas no momento da

combustão aumentam consideravelmente .

A planta industrial de pellets da cana energia vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento

de biomassa para a geração de energia térmica (resíduos descartados) e de cana energia para o processo

industrial. Por isso, a biomassa residual (para geração de energia térmica) serão estocados em grandes pilhas no

pátio de estoque refrigerado (para uso contínuo em queima industrial – fornalha) e a cana energia em refinação

ficará no pátio de matéria-prima.

Melhoramento Genético Produção Cana Energia. É possível realizar o melhoramento genético para a produção de

híbridos destinados à produção de biomassa moderna. A população de híbridos de cana-energia apresenta

diferenças morfológicas significativas em relação a híbridos tradicionais de cana-de-açúcar, e o estudo dos

componentes de produção demonstraram que a rigor estes materiais apresentam altos teores percentuais de fibra,

baixos teores de açúcar nos colmos e grande número de perfilhos por metro linear;

Entre os híbridos de cana-energia são superiores em produção de bitomassa e de massa seca por área, chegando

a produzir acima de 1,5 vezes mais massa seca na fase de soqueira quando comparados à cana-de-açúcar

tradicional e à outras fontes de matéria prima para a produção de bioenergia tais como o capim-elefante e o

eucalipto, apresentando fortes indícios de que esta cultura talvez seja a mais indicada para ao desenvolvimento de

novos projetos agroindustriais voltados para a produção de bioenergia através da utilização de biomassa moderna;

Os custos de produção de massa seca obtidos na matriz idealizada demonstram que a cana-energia, devido ao seu

alto potencial de produção (média de 45,9 t.m.s.ha-1 – melhor material em segundo corte média de 64 t.m.s.ha-1)

tem boas chances de se tornar a matéria prima de mais baixo custo para a produção de bioenergia;

Existe grande quantidade de área disponível para a expansão de culturas agroenergéticas no território brasileiro e

onde não haveria concorrência direta com as áreas destinadas à produção de alimentos, ou que seja necessário

destruir áreas de biomas protegidos.

Estamos implantando uma unidade industrial de pellets da cana energia onde a instalação compõem uma unidade

de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira de moagem e secagem industrial e

uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets). A unidade pode comportar dois sistema de

geração de energia térmica (fornalhas e secadores industriais) e um sistema de co-geração de energia, linhas

especiais para o processamento, moagem e trituração industrial (moinho martelos) para alcançar uma granulometria

para o processo de peletização (peletizadoras industriais) ao sistema de resfriamento industrial (resfriadores contra-

fluxo) sendo transportados para o silo de armazenamento de matéria-prima pronta.



De modo a definir as orientações para a recepção da matéria-prima entregue na unidade industrial e para controlar

a quantidade e assegurar a qualidade será elaborado um procedimento operacional de recepção de matéria-prima.

Assim podemos controlar as quantidades de matéria-prima fornecidas e todos os caminhões devem ser pesados na

entrada das instalações da empresa e na saída, ou seja, antes e após o descarregamento e classificados quanto à

matéria-prima fornecida.

Deste processo resultará um documento de pesagem. De forma a controlar e assegurar a qualidade da matéria-

prima recepcionada, todas as cargas serão sujeitas a uma inspeção visual, efetuada pelo Supervisor de Logística

Interna. A biomassa da cana energia passou pelo processo de picagem industrial e é transportada para um silo de

matéria-prima. Este silo vai alimentar o processo industrial e a refinação. É considerado um sistema de

armazenagem limpo de material úmido por não utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar os

ângulos de escoamento do produto. O design dos reforços internos permite fluxo livre do material estocado

minimizando a formação de pontes e garantindo esvaziamento completo do sistema.

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

material deverá passar por um filtro que permite a reclassificação das partículas de acordo com o tamanho. As

partículas não aptas são devolvidas à trituração, as aceitáveis são depositadas numa mesa doseadora.

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

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

vida útil ao isolamento térmico. No teto da fornalha é montado fusível de segurança fabricado em latão e chumbo.

Todos os coletores são dotados de flange e contra flange para limpeza e inspeção. Equipada com sistema de

admissão de gases quentes que aproveitam o calor residual dos gases de combustão e vapor de água na descarga

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

reduzido o nível de CO2 no interior do secador.

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

responsável pela extração da água existente na matéria-prima.

.

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

uniformização da matéria-prima. Nesta fase a qual a biomassa da cana energia será triturada e reduzida a partículas

de menor dimensão. Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos.

O material será transportadora até o silo. Os aditivos utilizados não podem intervir na combustão nem produzir

gases tóxicos. Na produção de pellets da cana energia vamos utilizar como aditivo natural o amido do milho para

facilitar o processo de peletização e para melhorar o equilíbrio energético e a resistência abrasiva do produto. O

limite máximo será de 2%, para minimizar o teor de cinzas.

O vapor é o aditivo mais utilizado na peletização. Este pode ser seco ou estar ligeiramente quente, para secar o

material, mas tendo a precaução de não elevar a temperatura da matéria-prima em excesso. O uso de vapor

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

prima da cana energia que passou pelo processo de refinação (classificação e refinação de modo que a partícula

seja reduzida ao tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima) e secagem industrial (obtenção de

um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de armazenamento (sistema de alimentação

automático) para o processo industrial de peletização.



A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso as principais unidades industriais de processamento de pellets com o

uso da palha e do bagaço de cana-de-açúcar. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é um combustível

sólido de granulado de resíduos de bagaço de cana prensado, proveniente de processo industrial do setor

sucroalcooleiro. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é obtido por trefilação de bagaço (fase de pó). A

compactação do material é garantida pela consistência do insumo e permite a produção.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo sucroenergético do Brasil, a Cosan Biomassa para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de bagaço e da palha da cana na

transformação de pellets em Jaú no Estado de São Paulo com a produção de 175.000 mt/ano.

.

Após passar pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado sendo necessário um aquecimento

até temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco). Ao aquecer torna-se mais plástica, promovendo a

agregação das partículas,. A matéria-prima é pressionada a alta pressão e os pellets são cortados, no comprimento

desejado, do lado de fora da matriz.

Uma vez na peletizadora o material triturado é moído e acondicionado mediante o uso de vapor, que contribui para a

umidificação superficial, atuando como lubrificante no processo de peletização. Assim, a adição de vapor contribui

para que o aglutinante natural atue com maior facilidade sobre as fibras que compõem os pellets da cana energia.

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

confeccionados em big bags ou para transporte especial para exportação (granel) . Este sistema pode ser controlado

manual ou automaticamente. No fim da linha de produção os pellets da cana energia podem ser armazenados em

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

energia são facilmente armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não favorecer o

desenvolvimento de bactérias ou fungos, embora possuam uma baixa percentagem de umidade (cerca 7%). São de

fácil manipulação, podem ser conservados por muito tempo.

Os Biopellets são formas mecanicamente estáveis. Esta transformação (alta densidade de produto) permite um

aumento da eficiência de muitos processos, tais como, um aumento do fluxo favorável e melhoria de propriedades

de combustão. Os produtos peletizados podem ser transportados, usando sistemas existentes, tais como

transportadores em parafuso ou equipamento de sucção.

Os Biopellets, pela exigência da baixa umidade do processo e pela elevada densidade relativa aparente, são menos

higroscópicos e muito mais resistentes ao apodrecimento ou à fermentação do que os resíduos na condição natural,

facilitando o seu armazenamento e transporte, ampliando assim o seu o raio econômico de aproveitamento. No

Biopellets é um combustível energético feito a partir de matéria resultante do processo sucroenergético) triturado e

seco, sendo depois comprimido obtendo a forma final de pequenos cilindros.

A tecnologia usa exclusivamente resíduos de cana-de-açúcar para produzir pellets que podem substituir o carvão

mineral, gás natural e óleo combustível na geração de energia elétrica e calor.



O plano é expandir a produção para 2 milhões de toneladas até 2025, e para 8 milhões de toneladas no

futuro, confirmadas as expectativas de retorno e a demanda potencial para este produto. A Cosan terá 80%

e a Sumitomo 20% do capital da joint venture.

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

Sul e Inglaterra.

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

maneira mais econômica de atingir as metas estabelecidas para redução de emissão. A perspectiva é que

nos próximos cinco anos a demanda mundial por pellets de biomassa salte das 25 milhões de toneladas

comercializadas hoje para aproximadamente 40 milhões.

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

Unidos e Canadá.

"O Japão deve importar entre dez e vinte milhões de toneladas de biomassa peletizada até 2030.

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

disponível no Brasil. A produtividade da cana no Brasil e o fato de utilizarmos um resíduo como matéria-

prima criam um diferencial de sustentabilidade único no mundo", afirma Yoshi Kusano, gerente geral de

Biomassa da Sumitomo Corporation.

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

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

biomassa é uma alternativa bastante competitiva e grandes indústrias já demonstraram interesse. Os

Estados Unidos e Canadá exportaram em 2015 mais de 6 milhões de toneladas para Europa e Ásia

enquanto o restante foi produzido localmente. O governo americano estuda a possibilidade de utilizar

biomassa para reduzir sua dependência no carvão mineral.

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

passará de exportador para importador, pois serão necessários 28 milhões de toneladas adicionais por ano

para atender tal demanda. Somente com a demanda crescente na Europa e na Ásia o mercado precisará de

15 milhões de toneladas adicionais até 2030 e o maior recurso de biomassa não explorado do mundo se

encontra no setor sucroenergético brasileiro.
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A Brasil Biomassa Pellets Business especializada no

desenvolvimento de unidades industriais de processamento de

pellets.

A principal razão para o desenvolvimento da unidade industrial

de produção de pellets é o forte aumento da demanda de

energia térmica e de aquecimento que o mundo vai enfrentar

nos próximos anos.

O Pellet é um combustível sólido de granulado de resíduos de

madeira prensado, proveniente de desperdícios de madeira.

O mercado oferece várias tipologias de pellet com

características que variam conforme os tipos de madeiras a

serem utilizado. São partículas de resíduos agrícolas ou agro-

florestais compactados sob a forma de um pequeno cilindro.

Pellets é uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente,

resultando em um combustível sólido a partir de biomassa

florestal e de resíduos gerados no processamento da madeira,

permitindo uma combustão com pouca fumaça, e liberando

menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer

combustível fóssil.
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APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS PARA A

PRODUÇÃO DE PELLETS COM O USO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. Soluções para a área

florestal para o desenvolvimento de um novo negócio de aproveitamento da biomassa florestal e industrial e

de ativos florestais para a produção de pellets de madeira para uso no mercado interno (aquecimento na

rede de hotelaria e piscinas ou para aquecimento de grãos e silvicultura) ou para o mercado de exportação.

A Brasil Biomassa já elaborou diversos projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e o uso da

biomassa florestal e industrial para o processamento de pellets de madeira . Sendo desde projetos

conceituais e plano estrutural de negócios e estudos de pré-viabilidade técnica e econômica, projeto de

financiamento com linha de inovação aos agentes de fomentos e uma linha internacional para aquisição de

equipamentos da Itália e do planejamento estratégico para a implantação com grau de segurança de uma

unidade industrial de pellets dentro da qualidade de consumo industrial e doméstico internacional.

Através de soluções integradas de energia renovável com a produção de pellets de madeira com uso

sustentável da biomassa florestal e industrial e sem a geração de danos ambientais. O pellet é uma fonte de

energia renovável, limpa e eficiente, resultando em um combustível sólido a partir de biomassa florestal e de

resíduos gerados no processo de processamento da madeira, permitindo uma combustão com pouca

fumaça, e liberando menos monóxido e dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.

Brasil Biomassa é a única empresa brasileira detentora de uma linha de equipamentos modulares de produção de pellets e briquetes com a qualidade internacional do produto. Avalie o vídeo da tecnologia modular em

https://www.youtube.com/watch?v=IWdnNh_BRUw&t=35s

Brasil Biomassa e Energia Renovável é a única empresa nacional que desenvolveu projetos para a exportação de pellets (qualidade residencial ENPlus A1) no Brasil (Santa Catarina) para a Itália. Avalie o vídeo industrial de

produção e exportação de pellets em https://www.youtube.com/watch?v=guGWHP0By0k

Brasil Biomassa desenvolvendo a primeira unidade industrial de pellets em escala industrial no Estado de Santa Catarina e de duas unidades industriais de produção de pellets de eucaliptos em São Paulo com

financiamento pelo Desenvolve SP e com uso de equipamentos industriais produzidos no Brasil. Avalie o vídeo industrial de produção de pellets em https://www.youtube.com/watch?v=DRiHHHNllOY

.
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TRANSFORMANDO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL EM PELLETS. Uma opção inteligente de

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

descartada do processo de colheita) ou de resíduos (biomassa lenhosa com alto teor de umidade, baixo poder

calorífico e densidade energética) de baixo valor agregado na colheita florestal (como a tora fina, cascas, raízes,

touças, fuste total, ramos, galhos e pontas) ou da base de processamento industrial (como cavaco de madeira limpo

ou sujo, serragem, micro-pó, maravalha e costaneiras) e utilizado pelo setor produtivo industrial 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 do processo industrial de movelaria e painéis de madeira

(resíduos derivados 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) da indústria de embalagens,

laminação e construção civil (biomassa residual 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 do processo de supressão florestal.

Tornando um resíduo de baixo valor agregado num insumo valioso para o processamento industrial de produção de

pellets (combustível sólido para geração de energia térmica) com um aumento elevado de consumo nacional e

internacional e de alta rentabilidade financeira.

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

IMAGENS DA NOSSA TECNOLOGIA INDUSTRIAL MODULAR E COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS  
EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ESTADO DE SANTA CATARINA



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).

.

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

IMAGENS DA NOSSA TECNOLOGIA INDUSTRIAL MODULAR E COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS  
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PRODUZIR PELLETS É UM NEGÓCIO COM EXCELENTE RENTABILIDADE. Investir na produção de pellets para

pequena e média escala significa tirar proveito dos recursos locais e promover áreas ambientais, econômicos e

sociais e rurais: o desmatamento da floresta e desperdício de resíduos industriais, criação de emprego ou de

promoção da produtividade.

Investir na produção de pellets é um negócio com excelente rentabilidade financeira.

Utilizando a nossa tecnologia modular e compacta de produção de pellets temos um excelente resultado financeiro e

o retorno dos investimentos. Em nosso modelo de viabilidade econômica e de investimentos a produção de pellets

(com planejamento estratégico no desenvolvimento da planta industrial e com segurança na qualidade internacional

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

sustentável de pellets pode gerar um lucro elevado no primeiro ano de instalação da planta. . E ainda a rentabilidade

da unidade compacta no primeiro ano será de 51,55% e após o financiamento 58,50% com um playback simples de

1,3 anos para recuperar todo o investimento um índice de lucratividade onde em cada R$ 1,00 investido na empresa,

depois de 4 anos resultará em R$ 6,55 o capital, uma taxa interna de retorno de 53,% extremamente positiva para a

implantação da unidade industrial. Hoje é o melhor tipo de investimento com excelente retorno financeiro.
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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).

IMAGENS DA NOSSA LINHA  INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS  DE PRODUÇÃO DE PELLETS 

IMAGENS DA NOSSA TECNOLOGIA INDUSTRIAL MODULAR E COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS  
EM PLENO FUNCIONAMENTO NO ESTADO DE SANTA CATARINA



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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Na área econômica, a matéria-prima para a produção de pellets apresenta uma grande disponibilidade e versatilidade.

A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes, pode provir de resíduos florestais, industriais ou agrícolas e

de plantações dedicadas.

Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-prima para a produção de pellets é os

resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator contribui significativamente para a redução do risco de

incêndios.

Preços mais atrativo quando comparado com outros combustíveis. O uso de resíduos florestais e também dos

desperdícios provenientes da indústria da madeira permite a obtenção da matéria-prima com um menor custo.

O transporte e armazenamento de pellets é uma tarefa simples, devido à sua grande densidade (superior a 650

kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de armazenamento e de transporte, principalmente em distâncias mais

longas) e ao baixo risco de combustão.

Comparado com lenha usual que é utilizada para aquecimento residencial e industrial, o pellet de madeira apresenta

muitas vantagens. O seu mais elevado poder calorífico e densidade aparente e baixo teor de umidade (8 a 10%)

trazem uma série de vantagens sobre a biomassa e a lenha ( média de 35 a 40% de teor de umidade). Quer ainda

pela maior densidade dos pellets ou quer pelo maior poder calorífico que facilitam os custos de armazenamento e

transporte e uma maior geração de energia.
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Destacamos ainda que um m3 de pellets contém 4 vezes mais energia do que um m3 de biomassa (cavaco de

madeira) seca, produz metade de cinza, tornando vantajoso quando utilizado como combustível. Os pellets ocupam

cerca de 3 vezes menos espaço, o que é vantajoso para o armazenamento e transporte.

Algumas caldeiras disponíveis no mercado nacional e internacional podem utilizar quer biomassa (cavaco de madeira)

quer pellets pois têm um sistema de controle eletrônico capaz de adaptar os parâmetros de combustão ao

combustível selecionado. Esta flexibilidade na utilização do combustível pode revelar-se bastante útil e econômica.

O poder calorífico inferior dos pellets de madeira é próximo de 18 MJ/kg enquanto que no caso dos combustíveis

fósseis como o óleo diesel é de 40,5 MJ/kg. Assim, e elaborando uma simples divisão, conclui-se que a combustão

de 1kg de diesel pode ser substituída por 2,25 kg de pellets, para que seja obtida a mesma quantidade de energia.

A comparação será feita de acordo com o valor como combustível e valor resultante das taxas de Quioto, que

representa os benefícios provenientes do aproveitamento da biomassa como fonte renovável.

Os pellets na Europa são vendidos em sacos de 15 e 20 kg (Big Bags) ou a granel, com um preço médio de

comercialização à saída da fábrica de 0,14 (euros)/kg, ou seja, 140 (euros)/ton. O valor comercial do óleo diesel é de,

aproximadamente, 0,45 (euros)/kg, ou seja, 450 (euros)/ton (preço indicativo das companhias de energia na Europa

para grandes consumidores)
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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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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 pellets, atuando desde os estudos de viabilidade econômica e

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

mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima e o estudo logístico até o gerenciamento completo de

sua implementação com o uso dos equipamentos industriais produzidos no Brasil e na Itália (com linha especial de

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

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

Aos clientes que vamos descrever resumidamente o projeto ou a planta em pleno funcionamento desenvolvemos:

1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios.

2. Desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e financeira.

3. Desenvolvimento do estudo do licenciamento ambiental.

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

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

6. Desenvolvimento do projeto de financiamento nacional e internacional.

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

8. Engenharia básica industrial e equipamentos industriais.

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

10. Certificação internacional e o plano de marketing nacional e internacional

O departamento de desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e financeira da Brasil Biomassa e Energia

Renovável, já prestou serviços para clientes dos mais diversos ramos, demonstrando comprovada capacidade

técnica.

A Brasil Biomassa atua mercado consultivo e desenvolvimento industrial atuando com transparência e segurança e

mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade como os grupos empresariais nacionais e

internacionais:



A Brasil Biomassa foi contratada em 2010 pelo grupo Nova Itália Florestal e Madeiras de Porto Velho Rondônia para

o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos lenhosos da UHE Jirau na transformação

de woodpellets. Encontra-se em desenvolvimento o projeto industrial que será implantado em Porto Velho com

capacidade de 50.000 ton. por ano. Trata-se do maior projeto industrial sustentável com o uso de resíduos de

supressão florestal.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance.

O plano de negócios com um resultado de retorno de 1,8 anos. O plano diretor com a contratação de equipamentos

nacionais. Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Itacoatiara.

.

No final do ano de 2010 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Naturasul de Porto Velho Rondônia para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos lenhosos da UHE Santo Antonio na

transformação de woodpellets.

A BBER desenvolveu um plano de negócios, project finance e o estudo de viabilidade econômica e financeira para a

implantação da unidade industrial em Porto Velho com capacidade de 50.000 ton. por ano. O projeto encontra-se em

avaliação pelos diretores da empresa que desenvolvem a atividade de supressão florestal e que detém um grande

contingente de matéria-prima para ser utilizado no processo industrial.

Este projeto foi considerado exemplar pelo consórcio que administra a UHE pelo critério de sustentabilidade ao uso

de resíduos lenhosos em supressão florestal.



No ano de 2011 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Saccaro de Caxias do Sul para o desenvolvimento do

projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira e de movelaria na transformação de woodpellets. A

BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento,

plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo

e o plano diretor.

Apresentação do Project finance com mais de 100 páginas de planilha financeira em estudo de 20 anos do negócio

para apresentação no BRDE e os bancos de fomentos. O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,4

anos. Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto do Rio Grande RS.

.

A Brasil Biomassa foi contratada em 2010 pelo grupo GSW Energia Renovável de Imperatriz MA para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de paricá na transformação de woodpellets.

Estamos implantando a maior unidade de pellets no Pará com capacidade de 36.000 ton. por ano em Dom Eliseu.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance

com a aprovação do financiamento pelo Banco do Amazônia



No ano de 2011 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Biopellets Brasil para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de bagaço de cana na transformação de biopellets e que depois foi

modificada (industrial) para o uso de serragem na produção de pellets de madeira. Implantamos a maior unidade

internacional de Biopellets com capacidade de 72.000 ton. por ano em Lins São Paulo.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento,

plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo BNDES. O plano de negócios com um

resultado de retorno de 2,1 anos.

Foi desenvolvido um protótipo industrial do biopellets com a distribuição no mercado europeu (Drax Power Energy

Inglaterra e a EON Holanda) e um laudo de avaliação em laboratório nacional de internacional. Logística de

transporte pelo Porto de Santos SP. A unidade encontra-se em pleno funcionamento em São Paulo.



A Brasil Biomassa desenvolveu em 2012 com sucesso a maior unidade industrial em funcionamento no Brasil do

biopellets com o uso da palha e do bagaço de cana-de-açúcar.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento

em todo o Estado de São Paulo, plano diretor e Project finance.

Foi desenvolvido um protótipo industrial do biopellets e um laudo de avaliação em laboratório nacional.

Foi desenvolvido o projeto de engenharia industrial, o projeto de financiamento junto ao Finep e o plano de marketing

e de venda da produção industrial para o Japão.

A unidade encontra-se em pleno funcionamento desde o ano de 2014 com uma produção de 140.000 mt/ano.



A Brasil Biomassa está desenvolvendo desde o ano de 2013 para a ECB Empresa Catarinense de Biomassa do The

Colleman Goup o maior projeto industrial de produção de woodpellets em Santa Catarina com apoio da Prefeitura

Municipal de Otacílio Costa e do Governo do Estado de Santa Catarina.

A unidade industrial vai aproveitar a materia-prima da maior região florestal do Brasil em ativo florestal de pinus:

região serrana. Com a participação direta do maior distribuidor de toras de Madeira da região e com ativo florestal de

mais de 1.000.000 toneladas de toras de pinus.

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Costamaq Industrial de Capivari do Sul para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de

woodpellets com uma produção estimada anual de 42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil).

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano de negócios com todas

as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.

Apresentação do Project finance com mais de 100 páginas de planilha financeira em estudo de 20 anos do negócio

para apresentação no BRDE e os bancos de fomentos.



Neste mesmo ano a Brasil Biomassa está desenvolveu um novo projeto industrial de produção de pellets no Estado

do Pará. Usina Industrial de Wood Pellets, está sendo implantada na cidade de Ananindeua Pará.

A unidade industrial terá a capacidade de produção anual 72.000 toneladas direcionada ao mercado exportação.

O grupo empresarial GF Indústria de Pellets do Brasil decidiu em aproveitar os resíduos lenhosos, florestais e

industriais na região de Ananindeua no Pará no desenvolvimento de um novo e promissor negócio de

industrialização da madeira na forma de pellets utilizado para o aquecimento residencial e industrial no Brasil,

Estados Unidos e Europa.

Eles decidiram entrar para o ramo industrial e vão construir a maior unidade industrial no Pará gerando dezenas de

empregos e dividendos aos municípios, além do caráter inovador e sustentável do projeto industrial.

.

No ano final do ano de 2013 a Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets com uma produção

estimada anual de 42.000 toneladas na Bahia.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento,

plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo

e o plano diretor.



No ano de 2014 a Brasil Biomassa desenvolveu o plano de marketing e venda internacional de toda a produção da Koala Pellets de

Rio Negrinho (24.000 toneladas de pellets com qualificação internacional ) para a Itália.

O Brasil tem um grande potencial de aproveitamento de biomassa florestal, industrial e agroindustrial na produção industrial de

biomassa, briquete e pellets para atender a demanda nacional e internacional



A Eurocorp Energias Renováveis após um estudo de viabilidade econômica, plano de negócios e do diagnóstico

florestal desenvolvido pela Brasil Biomassa decidiu pela implantação da unidade industrial de aproveitamento da

matéria-prima (florestal e industrial) de pinus para produção pellets) na região serrana em Santa Catarina.

A unidade industrial vai utilizar a moderna tecnologia nacional de equipamentos industrial estará produzindo 30

toneladas/h ora (produção anual de 216.000 ton.) de pellets, proporcionando o desenvolvimento econômico e social

na região serrana em Santa Catarina tornando a planta como uma referência nacional.

A cadeia de produção de pellets na região está criando novos empregos para os pequeno produtores florestais e

madeireiros (gestão florestal - fornecimento).

.

A Brasil Biomassa em 2014 iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto sustentável de

aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets para grupo Revize com uma produção

anual de 36.000 toneladas na região de São José do Rio Preto São Paulo.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento,

plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo

e o plano diretor.

Apresentação do Project finance com planilha financeira em para apresentação no Desenvolve São Paulo.



A Brasil Biomassa em 2015 iniciou um estudo estratégico para o Grupo Louduca Pelican Pellets em projeto de

pellets de Eucalyptus no vale do Paraíba São Paulo e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project

finance com a aprovação do financiamento pelo Desenvolve São Paulo .

Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno de 2,5 anos.

Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Santos .

A unidade industrial entrou em funcionamento no ano de 2018 com uma produção anual de 36.000 ton/pellets.

A empresa utilizou uma linha de equipamentos industriais para a produção de pellets e estamos desenvolvendo o

plano de marketing internacional.

.



. No ano de 2015 a Brasil Biomassa foi contratada pela JW Business para o desenvolvimento do projeto sustentável

de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de pellets com uma produção estimada anual de

42.000 toneladas em Palmeiras, Estado do Paraná.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de fornecimento,

plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo

e o plano diretor.

A Brasil Biomassa em 2015 iniciou um estudo estratégico para Manchester Florestal em projeto de pellets de

Eucalyptus em Buruti Maranhão e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a

aprovação do financiamento pelo BNDES.

Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno de 2,5 anos.

Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto Vila do Conde.



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

pretende em implantar uma unidade industrial com a capacidade de produção de 1.620.000 Mton/ano de pellets de

cana energia.

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

cana energia com alto teor de fibras desenvolvida com fins energético para a produção de 1.620.000 Mton/ano de

pellets com regime de produção de 7.200 horas durante o ano, ou seja, o regime de operação de 24 horas por dia (

sistema automatizado).

A Brasil Biomassa Pretende em instalar a unidade na região norte fluminense próxima do Porto do Açu e em utilizar

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

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

para o suprimento energético da unidade industrial.

A instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira

de moagem e secagem industrial ou pelo sistema de co-geração ou biodigestor e uma segunda para o processo de

peletização e resfriamento de pellets).

A unidade pode comportar dois sistema de geração de energia térmica (três fornalhas e três secadores industriais)

pelo sistema de biodigestão ou um sistema de co-geração de energia, três linhas especiais para o processamento,

moagem e trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha) e sistema de peletização e resfriamento

(compondo seis peletizadoras industriais e resfriadores).

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

fornecimento futuro de pellets através de contratos de longo prazo. Está sendo estabelecido pela Brasil Biomassa

um mix equilibrado de clientes internacionais, possibilitando várias fontes de garantia de receita e exposição a

vários setores com relevante potencial de desenvolvimento de uma unidade industrial de produção de pellets.



A Brasil Biomassa foi contratada em 2015 pela Building para atuação consultiva no Projeto MKUZE – África do Sul

envolvendo o aproveitamento da palha da cana de açúcar para o processo de geração de energia térmica.

A nova central de biomassa de Mkuze seguirá a legislação sul-africana de “Small Scale Boilers”, a qual impõe uma

limite de 50 MWt PCI de entrada com uma central de energia.

Estamos avaliando o sistema de caldeira industrial, limpeza a seco da palha, enfardamento e a geração de energia

com o uso da palha em Mikuze Africa do Sul.

Organizamos uma série de reuniões internacionais e no Brasil com os principais produtores de equipamentos e

tecnologia. Desenvolvemos o plano estrutural de engenharia e desenvolvimento da unidade industrial.

Meeting technical in Zanini Industry with the directors and engineers Adelson Barbosa, Edson motta, Ivan Vichiesse,

Guilherme Antoneli, Marcus Menato, Paulo Tanabe, Marcel Strini, Mariella Bento, Rosângela Ardenghi, Gabriela

Baldini and Jorge Medeiros Cury.

Meeting technical in Dedini Industry with the directors and engineers José Roberto Pigati Sidinei Maganhato Junior

José Luiz Olivério Tarcisio Junior Fernando Cesar Boscariol Marcilio Amaral Gurgel Danilo Giorgetto and Cezar

Faiad Neto

Meeting technical in Simisa Industry with the directors and engineers Fabio Perone Laudelino Barbosa . Meeting

technical in Vermeer Industry with the directors and engineers Felipe Moraes, Herbert Waldhuetter, Flavio Leite.

We will discuss with the engineers at New Holland on the system of straw gathering of sugar cane. the straw baling

system with a system and the transport of straw (separation and exploitation in the station). Visit to drive and meeting

with team New Holland (Robert Jonker and Marco Melo).

Meeting technical in Piracicaba with the directors of the Sugar Cane Technology Center on the technological system

of utilization of straw from sugar cane for energy cogeneration. Technical Assessment of industrial test system of

baling straw sugarcane.

Technical explanation of all phases of the cane harvesting process until the bale transport system. Visit to drive and

meeting with Eng. Jorge Luis CTC.



No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Neumman Florestal para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de pellets em São Bento do Sul Santa

Catarina com uma produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura

de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para

o Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira..

Butia WoodPellets pretende em implantar a sua unidade de produção de 36.000 ton/ano de pellets de madeira em

Butia Rio Grande do Sul .

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura

de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE RS , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o

Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A Butia WoodPellets decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de

Equipamentos de Processamento de Pellets de Madeira.

Encontra-se em pleno funcionamento.



No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Oportunies Investimentos para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de pellets em Otacílio Costa Santa

Catarina com uma produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura

de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para

o Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.

No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Futuro Florestal para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de pellets em Comodoro Mato Grosso

com uma produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura

de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento, engenharia industrial para o projeto básico

executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o Mercado Europeu

com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.



No ano de 2018 a Brasil Biomassa foi contratada pela VPB Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável

de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de pellets em Ourinhos São Paulo com uma produção

estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial que desenvolveu

para a empresa: 1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios. 2. Desenvolvimento do estudo de

viabilidade econômica e financeira. 3. Desenvolvimento do estudo do licenciamento ambiental. 4. Mapeamento

florestal e industrial e de fornecimento de matéria-prima. 5. Estudo técnico de avaliação da logística de transporte e

exportação. 6. Desenvolvimento do projeto de financiamento nacional e internacional. 7. Estudos de incentivos e

benefícios fiscais e doação de área industrial. 8. Engenharia básica industrial e equipamentos industriais. 9.

Engenharia executiva e apoio na implantação da unidade industrial. 10. Certificação internacional e o plano de

marketing nacional e internacional

No ano de 2017 a Brasil Biomassa foi contratada pela CVG Celulose para o desenvolvimento do projeto sustentável

de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de pellets em Rio Negrinho Santa Catarina com uma

produção estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura

de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial

para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o

Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.



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

industrial com a capacidade de produção de 400.000 Mton/ano de pellets com o uso do bagaço e a palha da cana-

de-açúcar.

Ressaltamos que a planta industrial de peletização envolverá a utilização de 950.000 Mton/ano de biomassa da cana

com regime de produção de 7.200 horas durante o ano, ou seja, o regime de operação de 24 horas por dia ( sistema

automatizado).

A Brasil Biomassa Pretende em instalar a unidade na região de Tucuman na Argentina.

A instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira

de moagem e secagem industrial ou pelo sistema de co-geração ou biodigestor e uma segunda para o processo de

peletização e resfriamento de pellets.



A Brasil Biomassa em 2019 implantou e pleno funcionamento para a Caraiba Bioenergy em Seara Santa Catarina a

primeira unidade industrial compacta de processamento industrial de pellets (14.000 ton/ano) com a venda da

totalidade da produção para o setor de aviários, hotelaria e para aquecimento de grãos em cooperativas em Santa

Catarina. Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do exterior.

.



A Brasil Biomassa desenvolveu o processo consultivo e de engenharia (desenvolvimento do plano estrutural de

negócios, viabilidade econômica e engenharia básica e a diretrizes gerais dos equipamentos e o desenvolvimento do

plano de marketing internacional) para uma maiores empresas do setor florestal e industrial do setor de papel para

embalagens, embalagens de papelão ondulado e pasta química mecânica de Caçador Santa Catarina.

Encontra-se em pleno funcionamento a maior unidade industrial compacta no Brasil com a produção estimada de

57.600 á 86.400 ton/ano de pellets de madeira de pinus. Com o produto qualidade ENPlus A1 para queima

residencial.

A instalação compacta e modular de processamento de pellets de madeira compõem uma unidade de

armazenamento de matéria-prima (silo industrial com um sistema de refinação) ao processo de peletização e

resfriamento de pellets). A produção industrial poderá atender a demanda interna de energia (aquecimento de

aviários) ou para exportação direta para a Itália. Está sendo estabelecido pela Brasil Biomassa um mix equilibrado

de clientes nacionais e internacionais, possibilitando várias fontes de garantia de receita e exposição a vários

setores com relevante potencial de desenvolvimento de uma unidade industrial de produção de pellets.

.



No ano de 2018 até o presente momento a Brasil Biomassa Pellets Business está trabalhando nos projetos

compactos e modulares de produção de pellets. Esta é a única tecnologia no Brasil no desenvolvimento de uma

unidade modular de produção de pellets.

Este é o mais avançado sistema de produção industrial de pellets disponível no mercado nacional com uma

tecnologia internacional certificada que garante elevada qualidade (produto final dentro do padrão dos Estados

Unidos e da Europa) onde a produção final da unidade industrial compacta e modular.

Foi contratada pelas empresas para o desenvolvimento de uma unidade industrial compacta de processamento de

pellets de madeira:

Cetesa Industrial em pleno funcionamento (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Canela RS).

Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto ES

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com

os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets em Santa Catarina).

Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e

financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina.

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com

os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e

financiamento os equipamentos de produção de pellets em Petrolina Ceará).

Irmãos Ferrari Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para

a unidade de processamento de pellets de madeira em Sertãozinho RS).

Imezza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os

equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets de Pinus em Canela no Rio Grande do Sul).

Larsil Florestal Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para

a unidade de processamento de pellets de madeira em Telêmaco Borba PR).

Alto Rio Preto Participações (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

Bioresíduos de Arapongas Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Arapongas PR).

Mognon Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Palmeira SC).

Madeireira WS Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para

a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).



Três Barras Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Bom Retiro SC).

Lamb Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Speranza Comercial Exp. Imp. Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em São José SC).

Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial

e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira na Bahia).

Amêndoas do Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing

para a unidade de processamento de pellets de madeira no Ceará).

Granosul Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Fontes Usinas (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Yrendague Sociedad Anonima (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento internacional concedido pela

agência de fomento da Itália, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de

madeira no Paraguay).

Valorem Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de em Ioanópolis São Paulo).

RD Estruturas Metálicas Ltda (desenvolvimento d plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets de madeira em Nova Veneza Santa Catarina).

Itaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Itaberá São Paulo).

Grow Conultoria e Gestão Florestal Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade e o

mapeamento florestal no Paaná.

.



lCom o recente aumento dos preços dos combustíveis fósseis e do gás

natural o pellet é a melhor solução energética no Brasil e no exterior.

Além disso, prevê-se que o aumento das preocupações ambientais com

as emissões de gases de efeito estufa na Europa e na China, Japão e

Coréia do Sul impulsione o crescimento do mercado durante o período de

previsão. De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o

mercado global de combustíveis de pellets de madeira aumentou

dramaticamente desde 2011, com uma taxa média de aumento de 14%

ao ano.

A perspectiva é que nos próximos cinco anos a demanda mundial por

pellets de biomassa salte das 25 milhões de toneladas comercializadas

hoje para aproximadamente 80 milhões. A AEBIOM tem uma avaliação

geométrica de uso de pellets entre 50 e 80 milhões de toneladas em

2022. Na Ásia, a Coréia do Sul é um futuro pólo de negócios na área de

pellets e biomassa. De acordo com as metas do governo, a demanda de

pellets na Coréia do Sul é projetada para crescer a partir de 750 mil

toneladas em 2017 até 5.000.000 MT em 2023. A demanda na Ásia

Oriental dependerá fortemente dos projetos em desenvolvimento no

Japão, Coréia do Sul e China, mas pode ser avaliado na faixa entre 5-10

milhões de toneladas até 2022.
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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).

Vamos enumerar as vantagens da utilização da unidade modular de processamento de pellets :

01. RETORNO FINANCEIRO DA UNIDADE BÁSICA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Utilizando a tecnologia

compacta de produção de pellets temos um excelente resultado financeiro e o retorno dos investimentos. Em nosso

modelo de negócio você tem um investimento médio em equipamentos para uma unidade de produção de pellets.

No nosso modelo de negócio o financiamento internacional dos equipamentos (linha de financiamento de cinco anos)

você vai pagar em dez parcelas semestrais. E ainda a rentabilidade da unidade compacta no primeiro ano será de

44,55% e após o financiamento 53,50% com um playback simples de 1,5 anos para recuperar todo o investimento

um índice de lucratividade onde em cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de 4 anos resultará em R$ 6,25 o

capital, uma taxa interna de retorno de 44,% extremamente positiva para a implantação da unidade industrial e no

fluxo de caixa projetado a recuperação de todo o investimento será em 1,4 anos.

02. UNIDADE INDUSTRIAL MODULAR DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Planta completa com um sistema básico

de refinação, peletização e resfriamento industrial e o sistema de embalagem manual de pellets (com transporte e de

elevador de canecas) utilizando os resíduos industriais com baixo valor agregado (seco na forma de serragem ou

micro-pó) ou tora fina, lenha e outros tipos de resíduos (utilizando um equipamento de produção de maravalha),

ocupando um pequeno espaço (empreendimento industrial de baixo impacto ambiental uma área de 450,00 m² para

as instalações dos equipamentos).

03. SISTEMA INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A unidade modular é de fácil operação e de produção

industrial (totalmente automatizada o que vem em facilitar o manuseio dos equipamentos do sistema de produção).

Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1,8 á 50 toneladas/hora de pellets com a qualidade ENPlus

A1 para o uso no mercado doméstico residencial. Os equipamentos são de alta confiabilidade, durabilidade e

facilidade de manutenção.

04. LINHA NACIONAL DE FINANCIAMENTO. Todos os equipamentos da unidade industrial compacta de produção

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

(equipamentos internacionais com taxas fixas ao longo de todo o financiamento, as taxas de juros são compatíveis

às praticadas no mercado internacional , com um conjunto de linhas de crédito especiais para a importação de bens

de capital, máquinas, equipamentos para empresas importadoras.
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. 05. LINHA INTERNACIONAL DE FINANCIAMENTO. E uma linha internacional (A ECA do governo italiano com a

função de apoiar operações de exportação da Itália para o resto do mundo. A linha de financiamento (sem garantia

real, sem juros e sem burocracia de financiamento com aprovação em 45 dias avaliando os balanços da empresa –
capacidade financeira de pagamento do financiamento internacional) da Itália (importação dos equipamentos da

unidade pellets.

06. EQUIPAMENTO MODULAR. Sendo um equipamento modular temos uma redução nos custos de aquisição dos

equipamentos (menor custo de aquisição de equipamentos no mercado nacional e internacional) e um baixo

investimento em construção civil. Sistema contínuo de produção industrial (automatizada) gerando uma maior

viabilidade na instalação da unidade e o retorno financeiro (redução de custos trabalhista, tributário, previdenciário e

administrativo). Facilidade de regulagem dos parâmetros operacionais dos equipamentos.

07. EFICIÊNCIA. A unidade compacta de produção de pellets (pode ser retirado do local de produção) com uma

operação automatizada. Eficiência térmica com um baixo custo de manutenção dos equipamentos e reduzido

consumo energético dos equipamentos de produção de pellets. Os equipamentos da unidade compacta de produção

de pellets não utilizam nenhum tipo de equipamento (nem adaptação) de linha de ração animal (em função da falta

de qualidade na produção final).

08. 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.

09. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PARA AVICULTURA E COOPERATIVA. A empresa

produtora de pellets sendo cliente da Brasil Biomassa terá a garantia da venda de toda a produção industrial para o

setor de cooperativas (aquecimento de grãos) e o setor de avicultura (aquecimento térmico) estão utilizando pellets

para geração de energia térmica. A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets para a geração de

energia térmica nos aviários. Trabalhamos com a maior empresa de avicultura com um produto testado e aprovado

(qualidade) para o atendimento da demanda de aquecimento dos aviários.

10. GARANTIA DE VENDA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL. A empresa produtora de pellets sendo cliente da Brasil

Biomassa terá a garantia da venda de toda a produção industrial pelo período mínimo de cinco anos (mediante pré-

contrato internacional) com uma distribuidora final. Produto qualidade internacional (os testes industriais e em laudo

de composição físico-química em laboratório da Itália) dentro dos parâmetros da norma regulamentadora de

qualidade de pellets ENPlus A1 (consumo residencial na União Européia e nos Estados Unidos) com a garantia de

venda de toda a produção industrial (exportação para distribuir final). O preço de venda de pellets de qualidade para

exportação para o mercado da União Européia é de euros 164,00 (FOB Porto) ou 200,00 (euros) (CIF Itália). Venda

direta aos vinte e oito distribuidores credenciados pela Brasil Biomassa para o mercado da União Européia, Japão,

China, Coréia do Sul, África do Sul e nos Estados Unidos.

11.SELO DE SUSTENTABILIDADE. A empresa produtora de pellets com a tecnologia compacta e modular terá um

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

geração de dezenas empregos diretos e indireto com a implantação da unidade industrial e a revitalização regional

no desenvolvimento do setor florestal e industrial.

12. REDUÇÃO DE CUSTOS NA AQUISIÇÃO DA UNIDADE MODULAR. O objetivo da tecnologia compacta para a

produção de pellets visa à redução dos custos de operação e de manutenção para a transformação de biomassa em

pellets, um produto com elevada densidade energética (redução dos custos de transporte, armazenamento e

processamento) e uma redução na umidade e impureza (aumento da qualidade do produto), uma redução nos

impactos ambientais (redução nas emissões GEE) e a melhora na eficiência energética do produto.



A PELLETSBRASIL Indústria de Equipamentos para o Processamento de Pellets fundada e

administrada pela Brasil Biomassa e Energia Renovável (gestora administrativa, engenharia industrial e

consultora do projeto industrial e marketing nacional e internacional) em conjunto com a empresa setor

de engenharia de processo e de integralização dos equipamentos industriais e de parceiras

credenciadas com uma linha de equipamentos de picadores industriais, transporte pneumático, silos e

recepção e preparação da matéria-prima, do sistema de secagem industrial como as esteiras, fornalha

e secador industrial, do sistema de moagem industrial na linha completa de moinhos martelos, filtro de

mangas, condicionador, elevador de canecas e silos pulmão e de abastecimento de matéria-prima, do

sistema de peletização industrial composto pela peletizadora e acessórios e o sistema de resfriamento

até o sistema de embalagem e armazenamento.

A PELLETSBRASIL foi criada com a missão de desenvolver uma solução completa para a gestão e o

desenvolvimento com segurança e qualidade internacional da moderna tecnologia de aproveitamento

florestal e industrial para a produção de pellets dentro das especificações da norma ENPlus A1 da

União Européia.

Possui know how e equipe qualificada para dimensionar, projetar e implantar fábricas completas em

sistema "turnkey" para produção de pellets de qualquer tipo de madeira ou de resíduos agroindustriais.

Projetos cuidadosos, simples e flexíveis, focados em alta produtividade e na garantia do desempenho

de cada processo produtivo.

Temos uma assistência técnica tem como objetivo proporcionar aos clientes o atendimento durante ou

após o período de garantia contratual, bem como o atendimento de solicitações dos clientes.

Fornecemos peças de reposição, serviços de recuperação, reforma de componentes ou peças,

comissionamento, startup e operação assistida de novos equipamentos e sistemas, incluindo o

treinamento para operação dos nossos equipamentos.

Representamos a maior indústria de equipamentos de produção da Itália e a terceira do mundo: La

Meccânica.
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