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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.B
R

A
S

IL
  B

IO
M

A
S

S
A

   
P

E
LL

E
TS

  B
U

S
IN

E
S

S
 



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.A
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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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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

BiomassaB
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ABIB BRASIL BIOMASSA E ENERGIA 

RENOVÁVEL
APROVEITAMENTO DA BIOMASSA FLORESTAL E 

INDUSTRIAL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS 



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.



POTENCIAL BRASIL BIOMASSA FLORESTAL  INDUSTRIAL  E  AGROINDUSTRIAL 

DESCRITIVO DE BIOMASSA
E EXTRATIVISMO REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO CENTRO OESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

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

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

Total de Resíduos – Cadeia Florestal (Colheita e Processamento)  Extrativismo (m³/ano) 11.180.998,19 1.864.555,92 4.927.859,53 71.126,21 977.573,44

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  no Extrativismo (m³/ano para tonelada – fator 0,895) 8.603.206,73 1.434.680,49 3.791.736,08 54.727,98 752.192,80

Conversão Resíduo – Processamento Industrial Madeira no Extrativismo (m³/ano para tonelada –

fator 0,895)
1.403.786,64 234.097,05 618.698,19 8.929,97 122.735,42

Total de Resíduos da Colheita Florestal e Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

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

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita Florestal Extrativismo  (92,5%) (ton) 7.957.966,22 1.327.079,45 3.507.355,87 50.623,38 695.778,34

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento Extrativismo  (56,2%) (ton) 788.928,09 131.562,54 347.708,38 5.015,27 68.977,30

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento Extrativismo  Disponível no Brasil (ton)  8.746.894,31 1.458.641,99 3.855.064,25 55.638,65 764.755,64

QUANTITATIVO  TOTAL DE BIOMASSA EXTRATIVISMO FLORESTAL E INDUSTRIAL BRASIL  

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORTE (TON) 8.746.894,31

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO NORDESTE (TON) 1.458.641,99

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO CENTROOESTE(TON)  3.855.064,25

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUDESTE (TON) 55.638,65 

BIOMASSA DISPONÍVEL EXTRATIVISMO SUL (TON) 764.755,64 



POTENCIAL BRASIL BIOMASSA FLORESTAL  INDUSTRIAL  E  AGROINDUSTRIAL 

QUANTITATIVO  TOTAL DE BIOMASSA SILVICULTURA FLORESTAL E INDUSTRIAL BRASIL  

DESCRITIVO DE BIOMASSA

SILVICULTURA
REGIÃO NORTE REGIÃO NORDESTE REGIÃO CENTRO OESTE REGIÃO SUDESTE REGIÃO SUL

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

Resíduo do Processamento Industrial da Madeira na Silvicultura (m³/ano) 1.493.464,50 7.507.758,60 1.823.195,70 16.233.866,10 21.051.848,70 

Total de Resíduos da Cadeia Florestal (Colheita e do  Processamento) Silvicultura (m³/ano) 2.065.959,23 10.385.732,73 2.522.087,39 22.456.848,11 29.121.724,04 

Conversão Resíduo da Colheita Florestal  na Silvicultura (m³/ano para tonelada – fator 

0,828) 
474.025,63 2.382.962,57  578.682,31  5.152.629,10  6.681.856,78  

Conversão Resíduo do Processamento Industrial Madeira na Silvicultura (m³/ano para 

tonelada – fator 0,828) 
1.236.588,60  6.216.424,12 1.509.606,03  13.441.641,13  17.430.930,93  

Total de Resíduos da Colheita Florestal e Processamento Mecânico Industrial da Madeira 

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

Disponibilidade de Biomassa Residual na Colheita Florestal Silvicultura  (89,7%) (ton) 425.200,99 2.137.517,42 519.078,03 4.621.908,30 5.993.625,53 

Disponibilidade de Biomassa Residual no Processamento Silvicultura (44,2%) (ton) 546.572,16 2.747.659,46 667.245,86 5.941.205,37 7.704.471,47 

Total de Biomassa Residual (Colheita e Processamento Silvicultura Disponível no Brasil (ton)  970.773,15 4.885.176,88 1.186.323,89 10.563.113,67 13.698.097,00 

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORTE (TON) 970.773,15

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA NORDESTE (TON) 4.885.176,88

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA CENTROOESTE(TON)  1.186.323,89

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUDESTE (TON) 10.563.113,67

BIOMASSA DISPONÍVEL SILVICULTURA SUL (TON) 13.698.097,00



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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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.

.



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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