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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
INDUSTRIA EQUIPAMENTOS PEELLETS

A PELLETSBRASIL Indústria de Equipamentos para o Processamento de Pellets

Atua com as tecnologias mais avançadas em softwares

fundada e administrada pela Brasil Biomassa e Energia Renovável (gestora

de apoio, e desenvolve 100% dos projetos em

administrativa, engenharia industrial e consultora do projeto industrial e

plataforma 3D.

marketing nacional e internacional) em conjunto com a empresa setor de
engenharia de processo e de integralização dos equipamentos industriais e de

Possui know how

parceiras credenciadas com uma linha de equipamentos de picadores

dimensionar, projetar e implantar fábricas completas

industriais,

em sistema "turnkey" para produção de pellets de

transporte pneumático, silos e

recepção e preparação da

matéria-prima, do sistema de secagem industrial como as esteiras, fornalha e

qualquer

secador industrial, do sistema de moagem industrial na linha completa de

agroindustriais.

moinhos martelos, filtro de mangas, condicionador, elevador de canecas e

flexíveis, focados em alta produtividade e na garantia

silos pulmão e de abastecimento de matéria-prima, do sistema de peletização

do desempenho de cada processo produtivo.

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.
Representamos a maior indústria de equipamentos de produção da Itália e a
terceira do mundo: La Meccânica.

tipo

e equipe qualificada para

de

madeira

ou

de

resíduos

Projetos cuidadosos, simples e

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.
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“A principal razão para o desenvolvimento da unidade industrial de produção de pellets é o forte aumento da demanda de energia

térmica industrial e de aquecimento residencial que o mundo vai enfrentar nos próximos anos. ”
“Uma opção inteligente de aproveitamento da biomassa florestal e industrial tornando o resíduo de baixo valor agregado num insumo
valioso para produção de pellets (combustível sólido para geração de energia térmica) e de alta rentabilidade financeira.”
“O mercado global de pellets deverá exceder em projetos e investimentos em mais de US$ 20,0 bilhões até 2023, crescendo a uma
taxa CAGR de mais de 14% no período previsto de 2020 a 2023 em função do elevado consumo de pellets em escala industrial no
Reino Unido, Japão, China e na Coréia do Sul que podem consumir cerca de 28 milhões de toneladas por ano. As novas previsões da
EUBIA retratam que podemos chegar ao consumo mundial de 95 milhões de toneladas de pellets em 2022 geração de energia
industrial e residencial. ”

“O Pellet é um combustível sólido, granulado e renovável de
aproveitamento dos resíduos da biomassa florestal, industrial,
agroindustrial e sucroenergética da forma prensada resultando
em energia térmica mais eficiente (baixa umidade e elevada
densidade e poder calorífico) e com redução de emissões de

C02. Tornando um resíduo de baixo valor agregado num insumo
valioso para o processamento industrial de produção de pellets
como combustível sólido para geração de energia térmica de
alta rentabilidade financeira “.
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Utilizando uma biomassa florestal residual (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.

Aproveitamento da biomassa de todos os tipos (madeira do
extrativismo florestal de origem nativa legalizada como nos

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.

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 .
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TRANSFORMANDO

BIOMASSA

AGROINDUSTRIAL

E

SUCROENERGÉTICA EM PELLETS. Uma opção inteligente de

aproveitamento

da

biomassa

dos

resíduos

agrícolas

e

agroindustriais (como os resíduos da cultura do Açai, Algodão,
Amendoim, Casca de Arroz, Bagaço de Cevada, Cacau, 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.

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.
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PELLETS. 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). 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.
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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. 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.
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 (7%) 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. 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.

O fluxograma mostra as diferentes fontes de matéria-prima para a produção de pellets de origem florestal e

FLUXOGRAMA MATÉRIA-PRIMA

industrial que são: (1) os subprodutos da indústria madeireira de segunda transformação: maravalha,
serragem e pó da indústria moveleira e de piso; (2) os subprodutos da indústria madeireira de primeira
transformação: serragem, costaneiras e desperdícios das serrarias; (3) os resíduos da exploração florestal
habitualmente não extraídos da floresta, como pontas, galhos e até mesmo tocos e (4) a biomassa oriunda de
plantações dedicadas com curta rotação e alta produtividade.
A principal matéria-prima para a produção de pellets de qualidade é de origem florestal (tora fina) ou de
floresta para fins energético (reflorestamento) ou de processo (cavaco limpo de madeira, serragem e
maravalha)e para pellets (qualidade industrial para geração de energia) como os compostos (por raízes,
touças, fuste total, ramos), . Os resíduos da indústria de celulose e papel (florestas plantadas de pinus e
eucalipto) como na atividade florestal (resíduos de biomassa que ficam no campo os quais representam entre
15 e 25% da massa seca da árvore), os resíduos sólidos gerados no campo (folhas, cascas, galhos e pontas) e
na produção (finos, cascas, cavacos e rejeitos). Os resíduos na indústria madeireira (Serraria) como serragem
(pode chegar a 12% do volume total de matéria-prima), os cepilhos ou maravalhas, gerados pelas plainas
podem chegar a 20% do volume total de matéria-prima nas indústrias de beneficiamento), a lenha ou cavacos,
composta por costaneiras, aparas, refilos, cascas (pode chegar a 50% do volume total de matéria-prima nas
serrarias e laminadoras). Os resíduos da indústria de painéis de madeira (chapas aglomeradas) que podem ser
utilizados para a produção de pellets em escala industrial. Os resíduos na indústria moveleira que não são
utilizados pelas chapas, painéis e madeira maciça. Ou ainda os resíduos sólidos derivados direto do processo
industrial (pó-de-serra, cepilhos e aparas) ou os retalho de madeira (sobras da produção) . Temos ainda os
resíduos de embalagens de madeira ( paletes e caixas) que podem ser reaproveitados na produção de pellets.

FASE PRELIMINAR PREPARAÇÃO MP

Fase Preliminar de Preparação da Matéria-Prima.
RECEPÇÃO DE MATÉRIA PRIMA
FORMA
TORAS, CAVACOS E SERRAGEM
ESPÉCIE EUCALYPTUS, PINUS PARICÁ ACÁCIA MADEIRA NATIVA LEGALIZADA
EQUIPAMENTOS DE MANUSEIO (HANDLING)
BALANÇA CAMINHÕES DE CARGA E DESCARGA
GRUA MÓVEL E GRUA FIXA
PAS CARREGADORAS E PICADOR INDUSTRIAL
TORAS
COMPRIMENTO MIN/MAX 2,4-7,2 m
DIAMETRO TORAS MIN/MAX MEDIA 250mm; MAX 350mm
DENSIDADE MÉDIA 0,65 TON/M³
CAVACOS (CHIPS)

TAMANHO 10 X 10 X 3 mm OVER SIZE MAX 10%
DENSIDADE MÉDIA 0,3 TON/M³
SERRAGEM MARAVALHA E MICRO-PÓ
TAMANHO 2-3 mm
DENSIDADE MÉDIA 0,2 TON/M³
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ALIMENTAÇÃO. Na fase industrial iniciamos com o transporte e até a área de recepção de matéria-prima (Madeira) para
o processo industrial, onde estimamos um pátio de matéria-prima de 2. 000m³. Para minimizar os custos de construção,
é que a unidade industrial de processamento de pellets deva ser construída próxima da pilha de estoque e apenas a

instalação de um sistema de transporte pneumático até o silo de matéria-prima.
A planta industrial de pellets deve operar ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de biomassa para
a geração de energia térmica (resíduos descartados) e de matéria-prima (cavaco, wood chips, serragem ou micro-pó)
para o processo industrial.
Por isso, a biomassa residual (para geração de energia térmica) será estocada em grandes pilhas no pátio de estoque

refrigerado (para uso contínuo em queima industrial – fornalha) e a matéria-prima para refinação ficará no pátio de
matéria-prima.
A alimentação dos picadores será realizada manualmente ou por grua hidráulica e a descarga a matéria-prima
produzida por impulsão pneumática através de uma calha ou por um sistema de correias.
A produtividade é influenciada pelas características do equipamento e da matéria-prima, condições e tempo de estoque

e local de trabalho.
A matéria-prima picada chega na unidade industrial por caminhões, posteriormente um carregador frontal equipado
com uma pá para ser descarregado no pátio de recepção da matéria-prima. A unidade industrial trabalhará
continuamente, sendo necessário assegurar a existência de estoque de matéria-prima, o que acontece através da
existência de dois locais (pátio aberto e silo de matéria-prima picada) na unidade industrial.

SISTEMA DE PICAGEM INDUSTRIAL

Preparação da Fibra. A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material contaminante como
pedras, vidro e metal. Se a remoção de este tipo de contaminantes não for considerada, pode provocar
falhas e avarias nos equipamentos, principalmente danos nos rolamentos de pressão. Se o produto
estiver contaminado, as cinzas no momento da combustão aumentam consideravelmente. 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. Para definir as orientações para a pesagem dos caminhões que transportam a matériaprima, será elaborado a instrução de trabalho pesagem dos caminhões matéria-prima.
Sistema de Picagem Industrial. A picagem industrial pressupõe o processamento e tem por função a
produção de uma matéria-prima padronizada. Este processo pode efetuar-se no local de exploração
florestal ou no local transformação industrial. No caso da recepção de tora ou lenha devemos na
unidade industrial em produzir cavaco (woodchips) com picadores industriais que possuem lâminas ou
facas, geralmente acopladas em um disco ou em um tambor, que cortam a madeira com alta velocidade
de rotação, produzindo cavacos de forma e tamanho uniformes e superfície lisa.
Picador Industrial. Em nossa linha de equipamentos, o picador industrial foi desenvolvido para a
preparação das microplaquetas de madeira de alta qualidade para a produção de pellets. O resultado
deste desenvolvimento é um sistema de picagem industrial que contem uma tecnologia provada.
Picador a disco para fazer cavacos em grande volume de toras de madeira. Produção de até 85m³/hora.
.

LAYOUT PLANTA INDUSTRIAL PELLETS

PLANTA INDUSTRIAL PELLETS

LINHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

TAG
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Descrição
Silo de Abastecimento de Matéria-Prima
Moega de Recepção
Moega de Descarga
Transporte Pneumático Redler
Rosca Extratora
Transporte Pneumático Redler
Peneira Vibratória
Peneira Separadora e Classificadora de Matéria-prima
Esteira Transportadora Entrada da Matéria-prima
Secador Industrial com Válvula Rotativa Eclusa Fornalha Mista com Alimentador automático

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 - 23
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ventilador Centrifugo e Ciclone
Painel elétrico. Painel digital de temperatura.
Esteira Transportadora Saída da Matéria-prima
Elevador de Canecas
Silo Matéria-prima Seca
Alimentador Rotativo Magnético
Moinho de Martelo
Sistema de Tubulação e Exaustão (Grade de Limpeza, Filtro de Mangas, Ciclone de Alta Freqüência, Válvula, Exaustor e Eletroventilador)
Dispositivo de Proteção da Linha de Moagem
Silo de Estocagem de Produto Refinado e Seco
Transportadores
Sistema de Peletização Industrial (Peletizadora, Matriz e Condicionador)
Elevador de Canecas
Exaustores Centrifugos
Resfriador Contra Fluxo
Eletro-Ventilador
Ciclone de Alta Freqüência com Estrutura de Sustentação
Peneira Vibratória
Sistema de Reciclagem e Aspiração de Poeira (Eletro-ventilador e Tubulação)
Elevador de Canecas
Silo de Produto Final – Pellets
Estrutura de Ensacamento com Válvula Eletropneumática
Conjunto de Tubulação
Painel de Proteção Elétrica
Sistema de Distribuição de Energia
Sistema de Automação Industrial
Sistema de Geração e Distribuição de Ar e Controle de Vapor
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01. Silo de Abastecimento de Matéria-Prima

02. Moega de Recepção com Rosca Extratora

Descritivo do Equipamento Industrial. O sistema

Descritivo do Equipamento Industrial. As moegas são

industrial de silo de abastecimento de matéria-prima se

estruturas empregadas para recepção de produto a

baseia em painéis pré fabricados que quando

granel.

interligados por meio de parafusos (sem solda) se

transportadora instalada no fundo do corpo. Instalada

travam formando a estrutura de sustentação do

no nível inicial do projeto industrial para poder receber

conjunto . Construído em chapas de aço em formato

o cavaco de madeira, serragem ou pó de serra ou

cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo, portanto

maravalha de forma manual ou automática, com a

totalmente desmontável. O Silo será montado sobre

função de armazenar a matéria-prima para dosagem

uma base de concreto a nível do solo, sendo a parte

no sistema industrial de secagem.

inferior plana com a instalação de uma rosca extratora.

Estrutura em aço carbono com jateamento à granalha pintura industrial a base de Epóxi ou em aço

Acessórios do Silo: Escada tipo marinheiro com proteção para subir nos locais de manutenção.

inoxidável, podendo ser de perfis dobrados e/ou laminados. Caixa armazenadora fabricada em

Proteção lateral superior em volta do Silo. (Parapeito). Portas de inspeção. Telhado do silo.

chapas planas, em aço carbono com jateamento à granalha pintura industrial a base de Epóxi ou em

Detalhes Construtivos: Corpo do Silo: Chapas de aço 1020 com 2.65mm de espessura Flanges Ferro

aço inoxidável e reforços em perfis laminados e/ou dobrados. Com uma rosca extratora de fundo,

chato Estrutura do telhado viga treliça em cantoneira e Perfil Placas de Apoio Chapas 19 mm

simples ou dupla e de chapa perfurada abaulada de aço carbono ou Tela abaulada em aço inox tipo

Chumbadores Ferro redondo 7/8” Diâmetro do corpo 3.820 mm Altura total do Silo 7.500mm

Pack-Screens com calha. Pressão de trabalho do conjunto pneumático 4,0 a 6,0 KgF/cm²

EQUIPAMENTO
Produto a ser processado:
Densidade (ton/m3):
Dimensões:
Altura total (mm):
Capacidade Por silo (m3):

SILO DE ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA
Woodchips e Cavaco de madeira
0,28 a 0,35
Diâmetro 3.820
7.500
Total (m3): 45

Sua extração é feita através da rosca

EQUIPAMENTO
Produto a ser processado:
Dimensões Largura x Comprimento (mm):
Dimensões boca de descarga (mm):
Espessura chapas 3/16”
Suportes para ancoragem

MOEGA DE RECEPÇÃO
Cavaco de madeira, Serragem e Micro-pó
1.500mm(L) x 2.500mm(C) x 1.500(H)
600 x 3.000
Grade: sim Leve
Incluso
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03. Moega de descarga

04.06. Transportador Pneumático ou

Descritivo do Equipamento Industrial

Redler (Soprador Válvula Rotativa e

As moegas de descarga desenvolvidas pela

Tubulação)

indústria de equipamentos de processamento de

Descritivo do Equipamento Industrial. Os

pellets de madeira são estruturas empregadas

redlers são transportadores horizontais

para saída do produto (cavaco de madeira) a

com sistema de elos de correntes. Este

granel.

equipamentos

transporte foi desenvolvido especialmente

completas

para atender as situações mais exigentes

levantamento

que não permitem resíduos, separação de

Fornecemos

individuais
automatizadas

até

desde
soluções

turn-key

com

topográfico, obra civil, montagem mecânica e
elétrica, painel de acionamento e comando.

produto e baixa produtividade.

Seu funcionamento baseia-se no movimento de uma corrente com arrastadores disposta em uma

Equipamentos desenvolvidos em conformidade com NR12 e demais normas de segurança vigente

caixa retangular hermeticamente fechada, acoplada em roda dentada para tração do conjunto. O

com atenção a proteções mecânicas, portas de inspeção, identificação de áreas de risco,

equipamento consiste basicamente de uma calha aberta ou fechada por onde o produto é

posicionamento de botoeiras e chaves de emergência, escadas e passadiços com piso e guarda corpo

transportado (arrastado) por meio de uma ou mais correntes propulsora(s) dotada(s) de taliscas

apropriados ao local de trabalho.

arrastadoras. Geralmente trabalha com a corrente de arraste imersa no produto transportado,

EQUIPAMENTO
Produto a ser processado:
Densidade (ton/m3):
Dimensões:
Dimensões boca de descarga (mm):
Construção:

MOEGA DE DESCARGA
Woodchips e Cavaco de madeira
0,28 a 0,35
Largura x Comprimento (mm): 860 x 950 Altura (mm): 1.557
2 x 500 x 500
Chapa de aço 3 mm com reforços em perfis laminados

carregando altas camadas de produto.
Estrutura: Em chapa de aço carbono SAE1020 de 3mm, dobrado tipo "U" de 130 x 40; Roletes de
apoio: Em tubo SAE1020 Ø 4" ( 101,6 mm), fixados em cavaletes triplos com 35º de inclinação
Correia: tipo plylon 100 com revestimento de borracha.
Motorização: Motoredutor de eixo vazado, com 2,0CV, 220/380/440 volts, 60 Hz
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05. Rosca Extratora. É projetado para a descarga rápida, com funcionamento simples, porém eficiente. Requer baixo custo de manutenção. A rosca
extratora é instalada na parte inferior plana do depósito, sendo seu acionamento através de moto redutor com eixo oco e motor de 7,5CV. O braço
auxiliar de descarga que solta o material é acoplado no eixo através de junta universal, para fazer o movimento de rotação.
Descritivo do Equipamento Industrial. E para fazer o movimento de translação, é auxiliado por um conjunto pneumático, desta forma, o braço auxiliar de
descarga varre todo o fundo do depósito. É fabricada em formato cilíndrico com chapas de aço SAE 1020 que variam de 5 a 16mm de espessura sendo
que na parte inferior haverá a descarga do material através de uma porta. O transportador mecânico contínuo tipo rosca é composto de uma calha, uma
rosca transportadora e um conjunto de acionamento. As calhas são construídas em chapas de aço calandradas, e unidas por flanges parafusados.
Para fazer a vedação é colocada sobre a calha, uma tampa em chapa de aço. A helicóide da rosca é montada sobre um eixo.
O conjunto de acionamento é composto por um redutor de velocidade acoplado a rosca por um acoplamento e acionado por um motor elétrico através
de correias do tipo B.
07/08. Peneira Vibratória, Separadora e Classificadora de Matéria-prima. A Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets sempre está pronta
para atender clientes variados, disponibilizando produtos econômicos e de grande qualidade como os diferentes modelos de peneiras vibratórias
industriais. Que a mesma produz, que são a peneira vibratória linear e a peneira vibratória circular. O atendimento da indústria acontece em todo o
território nacional, além de atender também a alguns outros países. A tecnologia dos produtos é, sem dúvida, uma das mais avançadas.
Descritivo do Equipamento Industrial. Peneiras vibratórias mecânicas também comumente referidas como separadores giratórios ou máquinas de triagem,
são uma parte tradicional de processamento de pellets. Eles classificam os materiais, separando-os por tamanho de partícula através de uma malha de
tela. Usando uma combinação de movimentos horizontais e verticais por meio de um motor vibratório, espalham o material sobre uma tela em padrões de
fluxo controlado e estratificar o produto.
Há três funções principais de uma peneira vibratória ou separador pode alcançar: Verificação e triagem / segurança: utilizado para qualidade através da
verificação de contaminantes e material de grandes dimensões e removê-las do produto.

SISTEMA DE SECAGEM INDUSTRIAL

Estrutura Industrial de Geração de Energia Térmica e Secagem Industrial. Na fase industrial
iniciamos como processo de geração de energia térmica e de secagem industrial da matéria-prima.
Em fase seguinte, a matéria-prima úmida que passou pelo processo industrial e encontra-se no
silo sendo transportada para o processo de secagem industrial (obtenção de um conteúdo de
umidade no máximo 14%) que se encontra no silo de armazenamento (sistema de alimentação
automático).
A fornalha é fabricada em estrutura metálica com revestimento por tijolo refratário em alumina,
acoplado na parte frontal por um alimentador que faz a injeção automática de combustível
conforme a necessidade de calor e gases para o secador. A secagem é a etapa que consome mais
energia na produção de pellets. Como a matéria-prima costuma apresentar um conteúdo de
umidade superior a 50%, torna-se necessário antes da sua utilização, reduzir o valor de umidade.
O secador industrial diminui a umidade por meio de um fluxo contínuo de ar quente com um
consumo médio de energia de 1MW/ton de material seco.
A temperatura dos gases no momento da entrada no secador é de 550ºC, com uma velocidade de
2 m/s, que é produzida por um ventilador centrífugo com dois ciclones decantadores de partículas.
Este setor é o responsável pela extração da água existente na matéria-prima. A energia térmica
necessária a este processo provém de uma fornalha na qual é queimada a biomassa (resíduos
florestais e industriais e cascas). Este setor inclui dois equipamentos principais: uma fornalha
pirolítica ou de alvenaria e um secador industrial. A energia térmica proveniente da fornalha
aquece o secador de tambor rotativo.
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09/13. Esteira Transportadora de Entrada e Saída de Matéria-Prima.
Descritivo do Equipamento Industrial. Esteira Transportadora tipo calha Tamanho 500 x 9.000 entrada do produto. Equipamento construído para
transporte de produto em chapa calandrada. Possui eixo tubular com helicóide estampado e soldado, acionado por motoredutor, não possuindo
mancais intermediários. Helicóide está sustentado por mancalização vedada na extremidade do acionamento com rolamento autocompensador. Em
função do comprimento poderá ter suportes intermediários para fixação da calha e emendas flangeadas, com uma boca de descarga.
Esteira Transportadora tipo calha Tamanho 500 x 8.000 saída do produto. Equipamento construído para transporte de Cavaco de Madeira e Serragem.
Estrutura fabricada em perfis dobrados de aço na espessura de 4 mm. Comprimento 8.000 mm. Acionado por moto redutor potencia 2,0 c.v.
Estrutura construída em módulos com 1,5 e 3 metros de comprimento, flangeados e parafusados entre si , de perfil de chapa de aço SAE 1010/1020.
Sistema de roletes confeccionados em Tubo Norma Din 2440, e rolamentos com rolete de retorno.
10. Secador Rotativo Sistema Contínuo 3 Fases com Válvula Rotativa Eclusa Fornalha Mista com Alimentador automático. Como a matéria-prima
costuma apresentar um conteúdo de umidade superior a 50%, torna-se necessário antes da sua utilização, reduzir o valor de umidade.
Descritivo do Equipamento Industrial. Equipamento que realiza a desidratação da matéria prima. Possui pistas pesadas e rodado revestimento de
alta qualidade. Isolamento e revestimento térmico no tanque externo.
Características Técnicas: Confeccionado a base de chapa de aço, ( corpo em chapa espessura 4,30 mm) com reforço em aço chato espessura
5/8”. Acionado por motor redutor 7,5 c.v. , Diâmetro : 2,5 m Comprimento: 10,0 m.
Características técnicas complementares: Dotado de pista sobreposta com espessura de 1.1/4”, usinada, fixação das pistas por parafusos no
corpo do secador. Rodas/base do secador em revestimento em poliuretano sobre base em ferro fundido, dotadas de rolamento oscilante de
rolete, e mancal especifíco para o sistema. Base do equipamento confeccionado em viga U 8” . Com rodas guias para segurança do equipamento;
Sistema de pás internas em chapa de aço sistema helicoidal para condução do produto. Acessórios que integram o produto: Termômetro digital
para controle da temperatura (duas unidades). Roda para reposição (uma unidade). Peça de roda guia para reposição.
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11. Ventilador Centrifugo e Ciclone .
Ventilador Centrifugo motor 30,0 cv p/ sistema de sucção do secador e retirada do produto e chaminé.
Para succionar os gases da combustão e a matéria prima do Tubo Secador Rotativo.
Características Técnicas:
Confeccionado a base de chapa de aço;
Acionado por motor elétrico 50 c.v. trifásico;
Vazão de 13,00 m³/s
Acessórios que integram o produto:
Estrutura de fixação. Proteção de correia
Fornalha Mista: Cavaco/ Lenha c/ alimentador automático de resíduos de madeira
12 Painel elétrico. Painel digital de temperatura. Unidade de Secagem e alimentação automática da fornalha. Controle digital de
temperatura.
12. Ciclone. Dotado de Válvula Rotativa Eclusa motor redutor 3,0 cv com tubulações e curvas.
Isolamento térmico p/ secador rotativo 2500 x 10.000
Que promove o transporte pneumático e separação de partículas no sistema de secagem.
Composto de : Ciclone coletor, confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 espessura 3,0 mm, de alta eficiência, devido ao perfil das partículas.
Válvula rotativa diâmetro 700 mm acionamento por motor redutor ( 3,0 cv )
Conjunto de tubulação de interligação confeccionado através de chapa de aço espessura 1/8 e flanges em ferro chato 3/16x1.1/2, diâmetros 550 mm e 600 mm
Informação adicional : O chaminé ( tubulação entre o ventilador e o meio ambiente).
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14 Elevador de Canecas
Descritivo do Equipamento Industrial. Elevador de Canecas é constituído basicamente de uma série de canecas espaçadas, montadas em corrente ou
correia. Seu projeto visa à velocidade ideal de operação que garante a carga e descarga completa das canecas .
Altura entre bocas (mm): 21.500
Capacidade (m3/h): 102
Base auto limpante: sim
Polia emborrachada: sim
Quantidade de canecas: 248 metálicas
Plataforma de manutenção no cabeçote: sim
Escada com guarda-corpo: sim total
Motorização (Kw): 1,5
Tensão (V): 220/380
Freqüência (Hz): 60
Proteção (IP): 55

Rotação (RPM): 56
Características Técnicas: Velocidade linear máxima da correia (m/s): 2,09 Dimensões das canecas (mm): 102 (altura) x 152 (comprimento) Correia
elevadora: 7" x 3 ou 4 lonas. Construção robusta: chapas adequadamente dimensionadas de acordo com o tipo de carga Corpos com dutos soldados
(não rebitados) e união entre corpos feita através de flanges com vedação de silicone por ocasião da montagem: garantem a estanqueidade e impedem
o escape de partículas para o ambiente. Portas de manutenção e/ou inspeção com fecho rápido instaladas na base, no cabeçote e em um dos corpos

intermediários: permitem, além da visualização do processo, acesso ao interior do equipamento facilitando eventuais manutenções ou troca de
canecas.
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15 Silo de Armazenamento de Matéria-prima Seca
Descritivo do Equipamento Industrial. O sistema industrial de silo de abastecimento de matéria-prima seca se baseia em
painéis pré fabricados que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a estrutura de
sustentação do conjunto . É considerado um sistema de armazenagem limpo por não utilizar tirantes para travamento dos
painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto.
Construído em chapas de aço em formato cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo, portanto totalmente desmontável. O Silo
será montado sobre uma base de concreto a nível do solo, sendo a parte inferior plana com a instalação de uma rosca
extratora.
Produto a ser armazenado: Cavaco de Madeira e Serragem
Dimensões:
Comprimento x largura (mm): 2.500 x 2.500
Altura de cone (mm): 5.000 Altura total (mm): 6.000
Capacidade Por silo (m3): 31 Total (m3): 62
Respiro de alívio: sim - por manga Teto: sim
Confeccionado em chapa xadrez 4,75 mm
Acessórios do Silo: Escada tipo marinheiro com proteção para subir nos locais de manutenção. Proteção lateral superior em
volta do Silo. (Parapeito).
Portas de inspeção. Telhado do silo.
Detalhes Construtivos: Corpo do Silo: Chapas de aço 1020 com 2.65mm de espessura Flanges Ferro chato 1 ½” X ¼”
Estrutura do telhado viga treliça em cantoneira e Perfil Placas de Apoio Chapas 19 mm Chumbadores Ferro redondo 7/8”

SISTEMA DE MOAGEM INDUSTRIAL

Estrutura Industrial de Moagem Industrial - Refinação. Na fase industrial iniciamos como processo
de refinação e de moagem industrial. A matéria-prima seca deve passar pelo processo de
refinação e de moagem (classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao
tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima).
Após a secagem da matéria-prima, já com os níveis de umidade pretendidos (14%), deverá passar
pelo processo de moagem e trituração para ser homogeneizado relativamente à dimensão, através
de moinhos de martelos, localizados no pavilhão denominado por sistema de moagem seca.
A moagem consiste, essencialmente, na diminuição do tamanho da fibra e a homogeneização na
uniformização da matéria-prima. Nesta fase a qual a matéria-prima será triturada e reduzida a
partículas de menor dimensão. Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos. O material
será transportadora até o silo.
A homogeneização e estabilização da matéria-prima têm como finalidade obter um produto com
características constantes (o mercado requer que o produto tenha uma superfície externa lisa e
muito resistente à abrasão, brilhante com uma boa resistência mecânica). A uniformização da
matéria-prima é importante para o processo industrial e pode ajudar no desenvolvimento do
projeto. Os moinhos de martelo são dimensionados para trabalhar com diversos produtos e
diferentes opções de motorização, otimizando produção x potência instalada. Quantidade
adequada de martelos, distância correta entre telas e martelos e balanceamento dinâmico
garantem uma operação silenciosa e sem vibrações.
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16. Alimentador Rotativo Magnético. Produto

18 Sistema de Tubulação e Exaustão (Grade de Limpeza,

a ser processado: Cavaco de Madeira e

Filtro de Mangas, Ciclone de Alta Freqüência, Válvula,

Serragem

Exaustor e Eletroventilador). As Grades magnéticas de
Industrial.

limpeza automática são ideais para a descontaminação

Projetados para atuar em conjunto com os

ferrosa de diversos tipos de materiais em queda livre. Ao

moinhos de martelos, os alimentadores

passarem pelas grades os contaminantes ferrosos são

rotativos e empregam a velocidade ideal para

atraídos por seus tubos magnéticos ficando retidos na parte

uma alimentação uniforme e constante de

inferior dos tubos. Dessa forma os contaminantes perdem o

produto, além de permitir a automação e a

contato com o material, que continua fluindo normalmente.

otimização do sistema de moagem.

Descritivo do Equipamento Industrial. As Grades magnéticas de limpeza automática são construídas

Disponíveis em diversos modelos possuem placa imantada capaz de criar um campo magnético que

totalmente em aço inox aisi 304, a força magnética 7.500 Gauss, na montagem dos tubos magnéticos

retém e impede a entrada de materiais ferrosos na câmara de moagem, garantindo a integridade dos

utilizando ímãs permanentes de Neodímio nos quais não necessitam de energia externa, seus

martelos e peneiras.

raspadores de limpeza são em UHMW material totalmente atóxico, as peças sobressalentes são

O alimentador rotativo é um tipo de máquina industrial feita para a adição de materiais a granel como

fornecidas em sua maioria stander trazendo a garantia de funcionamento do equipamento. Com

o cavaco de madeira em um processo de produção. Uma válvula de alimentador rotativo pode prever

estrutura das grades de alta resistência, possibilita a utilização em ambientes com abrasão, impacto,

de tratamento de ar, ou manter poluentes fora do sistema. É feito de ferro fundido, aço ou outros

produtos corrosivos, exceto temperaturas muito elevadas (acima de 100°C). Uma das maiores

materiais metálicos duráveis.

vantagens das barras magnéticas é que seu magnetismo não cessa espontaneamente devido à alta

A potência que impulsiona estes equipamentos rotativos pode ser a partir de um motor de combustão

capacidade dos imãs de reter magnetismo e da qualidade das "terras altas" utilizadas. Possui fluxo

interna ou um motor elétrico. Elas podem fornecer uma grande quantidade de energia com itens

magnético que determina a força de atração de partículas ferrosas. Como os campos são

específicos no projeto industrial, como rolamentos e eixos laterais pesados.

concentrados, podem variar de densidade de fluxo de acordo com a configuração magnética.

Descritivo

do

Equipamento
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Ciclone de Alta Eficiência
Descritivo do Equipamento Industrial. Ciclone de Alta Eficiência.
Utilizados nos sistemas de exaustão, seja no processo de moagem, peletização ou extrusão, os ciclones são projetados para atuarem com alta eficiência
na retenção e separação de partículas eventualmente aspiradas no processo de exaustão.
Características Técnicas:
Diâmetro (mm): 1.066,80
Altura Útil (mm): 4.420
Capacidade (cfm): 6.000
Vazão máxima de ar admitida (cfm): 6.400
Diâmetro da descarga (mm): 200
Detalhes Construtivos: Corpo: Confeccionado em aço carbono SAE1020 espessura 3,00 mm e 4,75 mm Parafusos e arruelas: BiCromatizados
Acabamento: Aço Carbono: Pintura Epóxi
Válvula Rotativa Eclusa entrada do secador com tubo de ligação com chaminé e damper com sistema de segurança.
Ventilador Centrifugo motor 30,0 cv p/ sistema de sucção e retirada do produto e chaminé.
Para succionar os gases da combustão e a matéria prima.
Exaustor Centrifugo.
Características Técnicas: Capacidade efetiva (cfm): 8.000 Pressão estática (mmCA): 320 Potência (CV): 25 Diâmetro do rotor (mm): 622
Polias: ferro fundido cinzento usinado em perfil "V" industrial. Correias: perfil "V" industrial de alto desempenho.
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Filtro de mangas com limpeza automática, composto por uma bateria de filtros de mangas de tecido
poliéster, construído em formato cilíndrico.
O ar juntamente com o pó transportado entra tangencialmente na parte superior do ciclone filtro
para estabelecer um movimento rotatório para os gases, de modo que a força centrífuga aplicada às
partículas, sendo maior que as forças de coesão molecular e da gravidade, faz com que as mesmas
sejam lançadas de encontro às paredes, retirando-as da massa gasosa em escoamento.
A força centrífuga decorrente deste movimento helicoidal projeta as partículas sólidas de encontro
às paredes, de onde caem até o cone inferior que as coleta e de onde são removidas. Na parte
superior do filtro são instalados os elementos filtrantes confeccionados em feltro agulhado de
poliéster que farão á separação do ar sujo e ar limpo, ficando as partículas nas mangas e
posteriormente no cônico.
A limpeza das mangas é através de jatos de ar comprimido em sistema contínuo, controlado por um
programador eletrônico. A descarga do material captado no filtro é feita através de válvula rotativa
no silo. Indicados para a separação do pó em suspensão no fluxo de ar através de elementos
filtrantes tipo bolsa , os Filtros de Mangas são acessórios adaptáveis a diversas etapas de inúmeros
processos fabris , especialmente aqueles onde se pretende evitar a poluição do ambiente produtivo.
Seu projeto é compacto e permite que o mesmo seja acoplado diretamente ao equipamento alvo da
despoluição, retornando o resíduo capturado ao processo original. Quando acoplado a sistema (s) de
moagem, proporcionam a depressão necessária para auxiliar o produto a transpor as telas do
moinho e finalizar o processo em correto tempo , evitando a permanência do mesmo por período
demasiado dentro da câmara de moagem.
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17. Moinho de Martelos. A matéria-prima seca deve passar pelo processo de refinação e de moagem
(classificação e refinação de modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm –
redimensionamento da matéria-prima). A moagem consiste, essencialmente, na diminuição do tamanho da
fibra e a homogeneização na uniformização da matéria-prima. Nesta fase a qual a matéria-prima será triturada e
reduzida a partículas de menor dimensão. Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos. O material será
transportadora até o silo.
Descritivo do Equipamento Industrial
Moinho de Martelos.
Dados técnicos Comprimento do rotor: 1200 mm
Diâmetro do rotor: 800 mm.
Motor de acionamento recomendado: 160 Kw
Malha da peneira 3 x 3 mm.
Granulometria prevista na saída Cavacos finos menores que 3mm.
Princípio de funcionamento. O material é introduzido verticalmente pela parte de cima da máquina. Martelos
planos de aço, rodando em alta velocidade, quebram materiais alimentados até virarem grãos/pó (definido pela
malha da peneira escolhida). Elementos estacionários de refinamento integrados no moinho ajudam na redução
de tamanho. A descarga do produto final pode ser realizada pneumaticamente ou mecanicamente.
Cuba de alimentação. Aço carbono e parafusada sobre a carcaça da máquina para alimentação e
direcionamento do material de entrada para a câmara de moagem. Carcaça. Fabricada em aço carbono de alta
qualidade. Fácil limpeza e manutenção através de duas portas que dão total acesso à câmara de moagem, rotor
e peneira. Eixo e mancais.

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
Dimensionados de forma a resistir as exigências mais

rigorosas de funcionamento contínuo.
Rotor de Martelos. Equipado com martelos de impacto,
suspensos de forma oscilante, adequados em formato, tipo e
quantidade à respectiva finalidade de aplicação da máquina.
Os martelos de aço rotativos podem retrair para o conjunto de

batedores caso entre algum contaminante ou material
grosseiro no sistema. Rotor balanceado eletrodinamicamente.
Acionamento. Conjunto fornecido com polia do motor, polia
da máquina e correias a respectiva proteção metálica.
Detalhes Construtivos:

Acoplamento: Teteflex
Mancais e rolamentos: SKF
Motor: 150 cv WEG ou Siemens
Base: confeccionada em aço carbono A36 com espessuras de
6,30 e 12,50 mm

Laterais: confeccionadas em aço carbono A36 com espessura
de 12,50 mm
Portas e chapa de desgaste: confeccionadas em aço carbono
A36 com espessura de 9,50 e 12,50 mm
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19. Dispositivo de Proteção da Linha de Moagem. Sistema de Detecção e Extinção de Faísca
Ativação do sistema de extinção em menos de um milisegundo (o mais rápido do mercado).
Sensores duplos cobrem 100% da área do duto, garantindo 100% de proteção.
Descritivo do Equipamento Industrial
Desvio ou shut-off do fluxo em casos onde não é aceitável a extinção através de partículas de água.
Segurança através de sensores de calor, que identificam casos onde há combustão sem chama.
Botão de Pânico Automático, configurado para forçar uma parada caso o foco de incêndio se espalhe.
Sensores de faísca capaz de operar em tubulações com incidência de luz.
20. Silo de Estocagem de Produto Refinado e Seco.
Produto a ser armazenado: cavaco de madeira triturado e serragem seca

Dimensões: Comprimento x largura (mm): 2.500 x 2.500 Altura de cone (mm): 5.000 Altura total (mm): 6.000 Capacidade Por silo (m3): 31 Total (m3):
62
Descritivo do Equipamento Industrial O sistema industrial de silo de matéria-prima seca se baseia em painéis pré fabricados que quando interligados
por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a estrutura de sustentação do conjunto . É considerado um sistema de armazenagem limpo por
não utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto. Construído em chapas de aço em formato

cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo, portanto totalmente desmontável. O Silo será montado sobre uma base de concreto a nível do solo, sendo a
parte inferior plana com a instalação de uma rosca extratora.
Acessórios do Silo: Escada tipo marinheiro com proteção para subir nos locais de manutenção.
Proteção lateral superior em volta do Silo. (Parapeito). Portas de inspeção. Telhado do silo .
Detalhes Construtivos: Painéis: aço carbono SAE1020 espessura variando entre 3,00 e 4,75 mm de acordo com a altura final do silo

SISTEMA DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL

Sistema de Peletização. A matéria-prima que passou pelo processo de refinação (classificação e refinação de
modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-prima) e
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. Após passar
pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado, com diâmetro de 6 ou 8 mm e

comprimento entre 20 e 40 mm. No processo de prensagem é necessário um aquecimento até temperatura
de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco). 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. A maioria dos equipamentos utilizados na

peletização, incluem os seguintes componentes: Sistema de alimentação; Câmara de mistura; Matriz
perfurada e rolos de pressão; Máquina principal; Engrenagem redutora e Chassis.
Sistema de Resfriamento Industrial. Após peletização, a temperatura dos pellets é normalmente cerca de 60
a 80 graus Celsius, e o teor de umidade é de cerca de 8 à 9%. Em seguida, a máquina de resfriamento
utilizada para reduzir o teor de umidade para 6,5 %, de modo a garantir o armazenamento fácil. O sistema de

resfriamento consiste numa câmara vertical, de onde os pellets caem em fluxo de contracorrentes, permitindo
diminuir a sua temperatura. Esta corrente é gerada por ventiladores mecânicos que funcionam acionados por
energia. Durante o resfriamento, os pellets tornam-se rígidos e perdem umidade podendo chegar a 6,5%. O
consumo de energia nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton. Uma vez finalizada a produção de pellets,
temos que separar as partículas. Os finos residuais que não foram peletizadas , reingressam ao processo de

maneira automática.
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21 23 Transportadores Transportador Pneumático desenvolvido pela indústria de equipamentos de
processamento de pellets de madeira são transportadores horizontais com sistema de elos de
correntes.
Este transporte foi desenvolvido especialmente para atender as situações mais exigentes que não

permitem resíduos, separação de produto e baixa produtividade.
São especialmente indicados para operações onde se requer mínimo resíduo e contaminação
associados ao transporte de produtos delicados.
Descritivo do Equipamento Industrial.
O designe arredondado do seu cabeçote permite o retorno de produto eventualmente não descarregado,

tornando o processo auto limpante e seguro contra contaminação cruzada. As aberturas de descarga
são dimensionadas visando o completo descarregamento do material em trânsito.
Somado a esses benefícios, o projeto dos transportadores prevê acionamento diretor através de
motoredutor assentado em base própria e dispositivo de ajuste para a regulagem da tensão da correia,
o que garante uma operação simples e de baixa manutenção.

Seu funcionamento baseia-se no movimento de uma corrente com arrastadores disposta em uma caixa
retangular hermeticamente fechada, acoplada em roda dentada para tração do conjunto.
O movimento imposto pela corrente de arraste traciona o produto na parte inferior sustentando a coluna
superior, fazendo assim um corpo que se move a uma velocidade constante.
O equipamento consiste basicamente de uma calha aberta ou fechada por onde o produto é

transportado (arrastado) por meio de uma ou mais correntes propulsora(s) dotada(s) de taliscas
arrastadoras.
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22. Peletizadora Industrial. (Peletizadora, Matriz e Condicionador) Sistema de Peletização).
Descritivo do Equipamento Industrial.
Após passar pela última refinação na unidade industrial, o material é prensado, com diâmetro de 6
ou 8 mm e comprimento entre 20 e 40 mm.
Assim, a adição de vapor contribui para que o aglutinante natural atue com maior facilidade sobre
as fibras que compõem os pellets.
A maioria dos equipamentos utilizados na peletização, incluem os seguintes componentes:
Sistema de alimentação; Câmara de mistura; Matriz perfurada e rolos de pressão; Máquina
principal; Engrenagem redutora e Chassis.
Condicionador Simples. Sistema de adição de vapor por carretel, instalado na parte inferior da
câmara de condicionamento propicia que todo o volume processado entre em contato de forma
homogênea com o vapor. Portas amplas para inspeção e limpeza: permitem fácil acesso ao interior
da câmara propiciando eventuais manutenções.
Construção robusta: chapas adequadamente dimensionadas de acordo com o tipo de carga e
esforços solicitados garantem longa vida útil ao equipamento.
Acionamento através de motoredutor acoplado diretamente ao eixo: proporciona uma operação
segura e econômica quanto ao consumo de energia e manutenção.
Detalhes Construtivos: Motoredutores: SEW ou similar (primeira linha) Mancais e rolamentos: SKF
ou similar (primeira linha) Corpo: aço inox AISI 304 espessura de 3,00 mm.
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Peletizadora Industrial
Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Madeira Triturada e seca
Dados técnicos:
Potência instalada: 2 motores de 132 para 200 kw
D: 880 milímetros
Diâmetro do rolo: 422 milímetros
Peso: 16.5ton
Principais características e componentes de construção.
Corpo feito de aço inoxidável.
Ciclo de passo variável.
Moto-redutor com acoplamento flexível (variação de velocidade através de
inversor).
Placa magnética posicionada na extremidade do distribuidor.
Dispositivo de segurança à prova de choque (para evitar tensões prejudiciais
causados por corpos estranhos ou manobras incorretas).
Motor principal posicionado no lado esquerdo da unidade de pressão.
Equipamento de série. Ferramentas para a manutenção.
Energia elétrica e painel de controle com a automação.
Motor principal pode estar posicionada à direita da unidade de pressão.
Máquina é fornecida com especificações de construção atender a ATEX Ex II 3D.
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24. Elevador de Canecas.

25. Exaustores Centifugos.

Descritivo do Equipamento Industrial. Elevador de

Características Técnicas:

Canecas é constituído basicamente de uma série

Capacidade efetiva (cfm): 8.000

de canecas espaçadas, montadas em corrente ou

Pressão estática (mmCA): 320

correia. Seu projeto visa à velocidade ideal de

Potência (CV): 25

operação que garante a carga e descarga

Diâmetro do rotor (mm): 622

completa das canecas .

Características Técnicas:

Altura entre bocas (mm): 17.500

Capacidade efetiva (cfm): 8.000

Capacidade (m3/h): 106

Pressão estática (mmCA): 320.

Produto a ser processado: cavaco de madeira

Potência (CV): 25

triturado e serragem seca

Diâmetro do rotor (mm): 622

Base auto limpante: sim

Polias: ferro fundido cinzento usinado em perfil

Polia emborrachada: sim

"V" industrial. Correias: perfil "V" industrial de

Quantidade de canecas: 208 metálicas

alto desempenho

Plataforma de manutenção no cabeçote: sim
Escada com guarda-corpo: sim total
Motorização (Kw): 1,1 Tensão (V): 220/380
Freqüência (Hz): 60 Proteção (IP): 55
Rotação (RPM): 36
Preparado para receber filtro de mangas: sim
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26. Resfriador Contra Fluxo. Após peletização, a temperatura dos pellets é normalmente cerca de 60 a 80 graus Celsius, e o
teor de umidade é de cerca de 8 à 9%.
Em seguida, a máquina de resfriamento utilizada para reduzir o teor de umidade para 6,5 %, de modo a garantir o
armazenamento fácil.
O sistema de resfriamento consiste numa câmara vertical, de onde os pellets caem em fluxo de contracorrentes, permitindo
diminuir a sua temperatura.
Esta corrente é gerada por ventiladores mecânicos que funcionam acionados por energia.
Descritivo do Equipamento Industrial.
Durante o resfriamento, os pellets tornam-se rígidos e perdem umidade podendo chegar a 6,5%. O consumo de energia nesta
etapa situa-se próximo de 5 kW/ton.
Uma vez finalizada a produção de pellets, temos que separar as partículas.
Os finos residuais ou partículas que não foram peletizadas , reingressam ao processo de maneira automática.
Projetados para garantirem a maior eficiência de troca térmica sem contaminação ou danos ao produto resfriado.
Características Técnicas:
Dimensão da câmara de resfriamento (mm): 1.800 x 1.800
Área de resfriamento (m²): 3,24
Potência do distribuidor de produto (KW): 0,75
Grelha de descarga acionada por sistema pneumático: garante o escoamento suave sem causar quebras ao produto final.
Construção: Câmara de Resfriamento
Acabamento: Aço Inox: Escovado com solda apassivada. Aço Carbono

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS 2020

28 Ciclone de alta frequencia
29 Peneira Rotativa Vibratória.
Descritivo Técnico Comercial: Indicadas para trabalhar em diversas fases de inúmeros processos fabris, as peneiras rotativas fabricadas pela Indústria
de Equipamentos e Processamento de Pellets de Madeira são empregadas para a separação e limpeza da matéria-prima.
Descritivo do Equipamento Industrial.
Seu projeto propicia o deslocamento do produto dentro de um cesto de peneiramento.
A correta relação entre a velocidade de rotação e o ângulo de inclinação do cesto de peneiramento, garante que o simples deslocamento do produto
permita a separação em rotas distintas das impurezas.
As telas que compõem o rotor (cesto filtrante), construídas através do processo de eletrofusão dentro dos mais rígidos padrões técnicos e de qualidade.
Características Técnicas:
Comprimento (mm): 4.000 Diâmetro do cesto de peneiramento (mm): 1.500.
Acionado por motoredutor de eixo vazado: combina baixa potência instalada com alta capacidade produtiva, garantem um processo econômico e eficiente
Construção robusta: chapas adequadamente dimensionadas de acordo com o tipo de carga e esforços solicitados garantem longa vida útil ao equipamento.
Produto a ser processado: pellets de madeira
Umidade máxima (%): 6,5%
Capacidade estimada (ton/h): 5
Motovibradores (CV): 1,5 Polaridade (pólos): VII
Tensão (V): 220/380 Freqüência (Hz): 60 Proteção (IP): 66
Características da(s) malha(s): 1º deck (mm): tela malha 6 fio 22
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30. Sistema de Reciclagem com eletro-ventilador, transportador e tubulação.
31. Elevador de Caneca.
32. Silo de Produto Final e Expedição de Pellets. O sistema industrial de silo desenvolvido pela
indústria de equipamentos de processamento de pellets de madeira se baseia em painéis pré
fabricados que quando interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a
estrutura de sustentação do conjunto.

Descritivo do Equipamento Industrial. É considerado um sistema de armazenagem limpo por não
utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do
produto. Construído em chapas de aço em formato cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo,
portanto totalmente desmontável. O Silo será montado sobre uma base de concreto a nível do
solo, sendo a parte inferior plana com a instalação de uma rosca extratora.

Acessórios do Silo: Escada tipo marinheiro com proteção para subir nos locais de manutenção.
Proteção lateral superior em volta do Silo. (Parapeito). Portas de inspeção. Telhado do silo.
Especificações Técnicas: Produto a ser armazenado: Pellets de madeira Densidade (ton/m3): 0,65
Capacidade Por silo (m3): 31
Detalhes Construtivos: Painéis: aço carbono SAE1020 espessura variando entre 3,00 e 4,75 mm de

acordo com a altura final do silo. Moega de descarga: aço carbono SAE1020 espessura 3,00 mm
com os devidos reforços em perfis laminados Colunas e chapas de união: aço carbono SAE1020
espessura 4,75 mm Teto: chapa xadrez espessura 4,75 mm

SISTEMA DE EMBALAGEM INDUSTRIAL

Estrutura de Armazenamento, Expedição e Embalagem Industrial . Na fase industrial finalizamos

com o sistema de armazenamento, expedição, transporte e embalagem industrial. Este sistema
pode ser controlado manual ou automaticamente.
No fim da linha de produção os pellets podem ser armazenados em silos.
Os pellets são facilmente armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não
favorecer o desenvolvimento de bactérias ou fungos, embora possuam uma baixa percentagem

de umidade (cerca 7%). São de fácil manipulação, podem ser conservados por muito tempo.
Para armazenar uma tonelada de produto é necessário um depósito de 1,8 m3.
O local de armazenagem de pellets deve manter-se seco todo o ano.
A umidade normal do ar, tal como aquela que ocorre todo o ano como resultado das condições
atmosféricas, não danifica as pellets de madeira.

Se houver risco ocasional de paredes úmidas (por exemplo edifícios velhos), recomenda-se que
as paredes sejam revestidas com painéis de madeira ventilados.
Embalagem e distribuição. Os pellets no mercado interno são distribuídos a granel,
transportados por caminhões ou empacotados em sacos de 15 kg ou big-bags de 1 000 kg.
Os sacos são entregues em paletes, normalmente de 1 tonelada ou em embalagem plástica.

De modo a efetuar um auto-controle de qualidade e a facilitar a identificação de lotes que estão
fora de especificações.
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33. Sistema de Ensacamento por Big Bags com válvula Eletropneumática e Sistema de Embalagem Industrial. . Silo de Abastecimento de MatériaPrima. Conjunto de Ensaque e Carregador de Big Bags.
Ensacadora Vertical com Bobina Plana. Estrutura porta recipiente de pesagem em chapa prensada e dobrada soldadas conjuntamente e portas e
inspeção removível. Todos pintados.
Presa aspiração de pó. Recipiente de pesagem, feito de chapa de metal prensado e dobrado à carbono pintado, com cantos arredondados para evitar
acumulações, completo com dupla porta de fundo, abertura pneumática para a descarga da pesagem. Câmaras de carga estanque até kg. 50 cad.,
complete com suportes de fixação. Tremonha de descarga e junção entre pesadora e ensacadora completa com placa de base e reforços, construído em
chapa pintada, pressionada, dobrada e moldada para facilitar o deslizamento do produto. Tapete dosador para a balança Peso Líquido: Tapete rolante
enchimento dos sistemas de pesagem. Adequado para produtos pulverizados lisura média, em cubos, flocos, grânulos. Que consiste em: Tapete rolante
de borracha completo com motor duas velocidades e sistema eletro-pneumático para o controlo de desbaste e do acabamento do peso. - Comando
elétrico completo com ficha de conexão. Tudo tratado com verniz de poliuretano de alta resistência.
Tremonha para receber o produto: balança de peso líquido, realizada em chapa prensada e dobrada tratada com verniz de poliuretano de alta resistência.
Completa com:
-sensor capacitivo de mínima quantidade não temporizado – sensor capacitivo de máxima quantidade temporizado.
O sistema de desenrolamento bobina è constituído por:
- Desenrolamento filme Motorizado.
- Sensor de levantamento do fim da bobina.
- Dispositivo de compensação do filme.
- Centragem do filme sobre tubo de formação motorizado.
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Sistema de bloqueio da bobina.
- Sistema de reboque do filme.
- As correias de transmissão são movidas por um motor brushless.
- O movimento é dado através duas juntas cardanicas que se estendem e que garantem a máxima precisão de tração.
-As correias de transmissão são colocadas em duas áreas de deslizamento com guias através manguitos à recirculo de esferas movidos por cilindros
pneumáticos regulados pelo regulador de pressão e válvula de controle no lado do painel.
-Velocidades de arrasto ajustado por um variador de freqüência.
-Dispositivo de soldadura vertical movido por um dispositivo electro-pneumáticos.
-Suporte da barra de soldagem fixada em um lado para fácil substituição do formador.
-Tipo de soldagem à impulso à controlo de temperatura.
-Sopro de resfriamento soldadura.
-Dispositivo para a soldadura transversal movido por um dispositivo eletromecânico, o sistema é montado em guias lineares à recirculação de esferas para garantir o máximo alinhamento e precisão dos

movimentos. Sistema de liberação rápida de barras de soldagem para facilitar a manutenção. O movimento de abertura e de fecho das pinças é dado por um dispositivo biela-manivela. O movimento é
transmitido por um redutor epicicloidal e servomotor.
-Ribalta saco pneumático. O viragem do saco acontece na maneira que a solda aparece abaixo do saco. -Dispositivo de vibração pneumático para arrumar o saco. A altura de trabalho è ajustável por dois
botões no painel de controle. Tubo formador para formar o saco em aço inoxidável. Encoder para determinar o comprimento do saco. Fotocélula para impressão centrada. O dispositivo de perfuração do saco
no baixo do grupo alicates.

-Sistema de desenrolamento bobina com velocidade variável para manter constante o sistema de compensação do filme. Formador de foles. Dispositivo para furos nos sacos.
-Plataforma superior 2,4 x 2,4 metros – completa de escala e proteção de perímetro.
-Tapete rolante correia plana completo de redutor e motor trifásico saída saco.
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Paletizadora Automática. O paletizador automático é projetado especialmente para movimentação dos sacos com produção média, para trabalhar em
forma eficaz em espaços estreitos e para permitir o transporte de um único bloco.
Isso é possível porque toda a máquina é constituída por uma estrutura única, que compreende também o painel elétrico e porque os pilares de suporte
da mesma são telescópicos.
A movimentação è por motores brushless e motores assíncronos, dentro de uma estrutura feita de metal resistente pintado nos eixos X, Y, Z e rotativo,
com um sistema de movimento interpolados em 4 eixos a fim de reduzir o tempo de percurso.
Para a remoção dos sacos è prevista uma alicate especial.
O projeto modular do portal permite múltiplas combinações de montagem e, por isso, elevada adaptabilidade a diferentes ambientes de trabalho à
sistemas existentes.
O portal está completo com os sistemas à rolos por levantamento, comprimento 1000 mm, com motorização independente.
A máquina inteira é fechada dentro de uma cobertura de proteção. Para aceder à paletizadora temos previsto barreiras com fotocélulas de segurança.
Especificações elétricas:

- PLC máquinas de controle de ciclo Schneider
- Botões de pressão: Schneider
Especificações mecânicas e pneumáticas:
-Pneumática: Festo - Motores brushless: SCHNEIDER - Rolamentos: SKF
-Dimensões Paleta: altura máxima de estratificação 1800 mm

-Selecionador paletas (paletas vazias) ajustáveis tanto em largura que em comprimento.
-Estrutura em robusta carpintaria metálica pintada com tinta epossidica de alta qualidade.
-Levantamento e desfoliação Paleta com sistema eletro-pneumático de controle, o ajustamento da largura se realiza manualmente por um volante.
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34 Conjunto de Tubulação.
Contempla o fornecimento de tubos, curvas, flanges, abraçadeiras, parafusos e acessórios necessários para interligação de itens contemplados nesse
orçamento de acordo com desenho.
Estruturas de sustentação, manutenção, acesso, fechamentos laterais, tetos, guarda-corpos, passadiços, pipe-racks, monovias, pisos e passarelas de
interligação.
Item(s)/ setor(es) a ser(em) sustentado(s): Todos os equipamentos envolvidos nesse orçamento.
Dimensões perimetrais da estrutura: Conforme lay out anexo.
Guarda corpos em toda a área perimetral dos níveis: Moagem, Peletização e Peneiramento
Pisos: Confeccionado em chapa xadrez 4,5 mm Escada de acesso: Sim
Tipo plataforma: até o nivel das peletizadoras Tipo marinheiro: para acesso a peneira vibratório
35. Painel de Proteção Elétrica. Quadro de Comando em baixa tensão e grau de proteção IP 54 montado com as seguintes características técnicas:
Características Elétricas: Trifásico + N/T 380 Volts 60 Hz
Detalhes Construtivos: Armário auto portante para instalação abrigada, estrutura monobloco em chapas de aço bitola 14, com pintura eletrostática em pó
poliéster cinza RAL 7032, e placa de montagem na cor laranja RAL 2003, marca Elsol / Carthom's.
Instrumentação, esta previsto a instalação de: 01 Multimedidor com funções de amperímetro e voltímetro 01 Chave Geral de bloqueio 01 Potenciômetro para
acionamento do inversor de freqüência da Rosca Alimentadora e do Condicionador. Botoeiras Industriais Liga/Desliga para comando dos motores envolvidos na
operação
Barramento: Confeccionados em barras de cobre eletrolítico, dimensionados para suportar a corrente de projeto , sustentados por isoladores de epóxi
dimensionados para corrente de curto circuito. Sistemas de Partida dos Motores: Motores com potência igual ou acima de 15 cv terão partida através de chave
Soft Starter. Motores com potência igual ou menor a 15 cv terão partida disjuntor Componentes Eletromecânicos: Seccionadora Geral, base de fusíveis e fusíveis
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36 Sistema de Distribuição de Energia.
Compreende a instalação de força para os motores elétricos dos equipamentos, sendo executada com cabos flexíveis com
isolação para 90º C e 0,6/1 kV. Os condutores serão multipolares até a seção de 16 mm² e unipolares para seções acima de
16 mm². A proteção mecânica dos cabos será executada com eletrocalhas perfuradas de aço galvanizado e /ou por
eletrodutos de aço galvanizado a fogo quando aparentes e por eletrodutos de PVC rígido em instalação subterrânea. A
tubulação aparente será fixada por abraçadeiras galvanizadas, tipo "D", instalada com caixas de passagem e inspeção
formando um conjunto solidamente fixado e ininterrupto. As eletrocalhas serão apoiadas por suportes fixados nas paredes
e/ou vigas em caminho que apresentar melhor condição técnica . Para a ligação entre a caixa do motor e o eletroduto será
utilizado tubo flexível tipo sealtubo com conectores macho e fêmea. As conexões aos bornes dos motores serão executadas
com terminais de compressão, cuidadosamente estanhados e isolados. Nosso fornecimento ainda inclui: Ferramental
necessário para a perfeita montagem da obra, tais como, furadeiras, esmerilhadeiras, aparelhos de solda, talhas, andaimes
e escadas em quantidade adequada à necessidade da obra.
Compreende a instalação dos circuitos de instrumentação e controle para os sensores de nível alto /baixo, solenóides,
chaves fim de curso, etc., sendo executada com cabos tipo PP flexível, isolação 750 Volts, dois ou mais condutores,
individualmente desde os Painéis Remotos de Entradas /Saídas Analógicas/Digitais até os pontos de ligação nos
instrumentos e equipamentos Estes Painéis Remotos serão alimentados eletricamente por circuito independente e
devidamente protegido a partir do CCM 1 e interligados ao QCLP (Quadro do CLP) por meio de cabos de rede Profibus. A
proteção mecânica dos cabos será executada com eletrocalhas perfuradas de aço galvanizado e /ou por eletrodutos de aço
galvanizado a fogo quando aparentes e por eletrodutos de PVC rígido em instalação subterrânea. A tubulação aparente será
fixada por abraçadeiras galvanizadas, tipo "D", instalada com caixas de passagem e inspeção formando um conjunto
solidamente fixado e ininterrupto.
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37 Sistema de Automação Industrial. O sistema de controle ofertado tem as seguintes características de controle:
Realizar as operações básicas de Liga / Desliga e intertravamento entre os equipamentos alocados na Torre de
Moagem e Peletização, controlando os seguintes processos:
Setor de Recepção: Acionamento das esteiras transportadores, até o abastecimentos dos Secadores Rotativos.
Contempla sistema de alerta para proteção do sistema de secagem.
Setor de Moagem: Controla a alimentação e amperagem do(s) moinho(s), funcionamento do Filtro de Mangas e
descarga do produto moído.
Setor de Peletização: Controla as operações básicas da (s) Peletizadoras, Resfriador(es) e Equipamentos de
descarga
Setor de Expedição: Controla o abastecimento dos silos de Expedição. Todas as válvulas e comportas, quando
ofertadas em sua configuração "automática" ou "magnética pneumática" serão comandadas pelo sistema.
A Automação da Unidade responderá pelos seguintes itens :
1) Comando Liga e Desliga de todos os equipamentos da planta através do Software Comando. 2) Gerenciamento
automático da margem. O Alimentador tem partida através de inversor de freqüência que irá variar a rotação dos
Alimentadores em função da amperagem do motor do Moinho. Esta integração efetuada através de um PID
permite um aproveitamento de energia, garantindo o trabalho otimizado do moinho. 3) Controle de Intensidade e
freqüência de pulsos de ar para a limpeza do Filtro de Cartucho. 4) Controle da velocidade de alimentação da
Rosca alimentadora da Peletizadora. 5) Controle de velocidade de passagem do produto pelo Condicionador. 6)
Controle de Velocidade de Alimentação da peletizadora. 7) Controle da descarga do Resfriador Vertical. 8)
Abertura e fechamento de comportas. 9) Controle da Válvula de desvio. 10) Controle dos sensores de nível alto.
11) Controle dos sensores de rotação dos Elevadores e do Transportador . 12) Controle de Alimentação de vapor
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38 Sistema de Geração e Distribuição de Ar e Controle de Vapor. O sistema de ar comprimido foi dimensionado para
proporcionar confiabilidade e eficiência aos equipamentos da produção com custos reduzidos com energia. O sistema
projetado compreende 2 componentes principais: o compressor e a rede de distribuição. Rede de distribuição de ar: A rede
de distribuição terá o melhor traçado da tubulação, preferencialmente em anel, para garantir o abastecimento dos pontos
de consumo com maior eficiência possível. Será executada com tubos e conexões de aço carbono. Ao longo da tubulação
serão instalados poços de drenagem com purgadores para recolher e eliminar o condensado formado. Sempre que
possível a rede será instalada com caimento de até 5% no sentido do fluxo para facilitar a drenagem e reduzir as perdas de
carga. As tomadas de ar serão executadas pela parte superior da tubulação, assegurando, assim, o fornecimento de ar de
melhor qualidade aos equipamentos. Também serão instalados acessórios como filtros, reguladores de pressão e
lubrificadores, nas linhas de serviço aos pontos de consumo. A interligação das linhas de serviço aos pontos de consumo
se fará por meio de mangueiras flexíveis para alta pressão (4 a 5 vezes a pressão máxima de trabalho) e resistentes a
intempéries.
Sistema de Controle de Vapor. A Estação de Redução e controle de Vapor será fornecida visando atender ao consumo de
vapor na peletizadora. Para a peletizadora a pressão do vapor após a redução igual ou menor que 1,2 kgf/cm² o que
garantirá a transferência de umidade para a massa. As Estações Redutoras de Pressão e Controladoras de Temperatura
são compostas por: Separador de Umidade. Filtros. Purgadores - Bóia e Y. Válvula de Retenção. Válvulas para bloqueios e
by pass. Válvula redutora de pressão. Válvula Controladora de Temperatura auto operada. Conjunto de Manômetros. O
conjunto será isolado
OBS.: A Linha de Vapor que interligará a Caldeira as Peletizadoras será construída pelo cliente e deverá atender as
seguintes características: Capacidade efetiva nas peletizadoras: até 500 kg/h / peletizadora Total efetiva da linha de
interligação: até 500 kg/h Pressão mínima efetiva nas peletizadoras: 8 kg/cm2
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GARANTIA DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO INDUSTRIAL E DO PRODUTO FINAL DENTRO DAS NORMAS INTERNACIONAIS
1. OBJETIVO. Estabelecer as diretrizes gerais para a definição do modelo de Garantia de Qualidade dos Equipamentos Industriais e do Sistema de Qualidade no Processo Industrial para
a qualificação final do produto dentro das normas internacionais, a serem adotados na execução de serviços, montagem, engenharia e integralização dos equipamentos para a
segurança da empresa contratante.
2. TERMINOLOGIA. Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições:
2.1 Garantia de Qualidade. Ações planejadas e sistemáticas a serem realizadas pela empresa de engenharia durante a execução dos serviços, montagem, engenharia e integralização
dos equipamentos, de modo a infundir no Contratante a confiança de que os produtos (pellets de madeira), fornecimentos (equipamentos nacionais e internacionais) ou serviços
atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos no Caderno Industrial.
2.2 Sistema de Qualidade. Estrutura organizacional, responsabilidades, processos, procedimentos e recursos mobilizados pela engenharia integralizadora na gestão da qualidade dos
serviços e dos equipamentos objeto do caderno industrial.
2.3 Gestão de Qualidade. Parte da função gerencial da engenharia que implementa o Sistema de Qualidade a ser adotado na execução dos serviços, de serviços, montagem,
engenharia e integralização dos equipamentos objeto do caderno industrial.
2.4 Controle de Qualidade. Técnicas operacionais e atividades da engenharia para verificar o atendimento dos requisitos de qualidade pertinentes a qualificação do produto final dentro
das normas internacionais.
3. CONTROLE DE QUALIDADE E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DE PELLETS DE MADEIRA
3.1 Controle de qualidade. Os fornecedores garantem a certificação e a qualidade de seus produtos e através de seu rigoroso processo de controle de qualidade, desde o recebimento
da matéria-prima até a entrega técnica dos equipamentos em campo.
3.2 Qualificação dos profissionais. A empresa mantém em seu quadro de funcionários, técnicos qualificados e treinados para a elaboração e fabricação dos equipamentos ofertados,
obedecendo às normas brasileiras de fabricação. O departamento de engenharia contando hoje com equipe composta por 15 engenheiros graduados em Engenharia Química,
Mecânica, Elétrica, Automação e Controle e, Civil.
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3.3 Qualificação dos fornecedores. As empresas integrantes são extremamente qualificados para a produção dos equipamentos industriais para o processamento de pellets de
madeira. Todos os itens e materiais utilizados na fabricação dos equipamentos passam por processo de controle e registro, garantindo a qualidade dos materiais empregados. Os itens
comerciais são selecionados e comprados de fornecedores aprovados dentro da qualidade exigida nas normas brasileiras para fabricação de máquinas e equipamentos.
3.4. Equipamentos Internacionais e Engenharia técnica e industrial. Todo projeto e engenharia estão rigorosamente dentro das normas estabelecidas para fabricação de máquinas e
equipamentos, dentro das quais podem ser utilizadas conforme cada aplicação ASME, NBR 8800, CEMA, ASTM, ABNT, DIN e outras, juntamente dentro das normas NR 13 do Ministério
do Trabalho. Junto com os equipamentos são fornecidos documentos técnicos para complementação das informações necessárias, tais como manutenção, operação, data book,
desenhos dos conjuntos e outros. Os equipamentos de peletização tem certificação e padrão europeu de qualidade.
4. GARANTIAS DE PERFORMANCE. Com o objetivo de garantir o perfeito desempenho dos equipamentos e seus acessórios, deverão ser considerados:
• Os testes de performance devem obedecer a normas estabelecidas pelo fabricante;
• Os equipamentos devem estar dentro das normas de manutenção e operação;
5. GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL. Dentro das condições especificadas, os fabricantes garantem a qualidade final do produto dentro das normas internacionais de
certificação.
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TECNOLOGIA COMPACTA DE PRODUÇÃO PELLETS
SOLUÇÃO COMPLETA, RENTÁVEL E ECONÔMICA PARA EMPRESAS E INVESTIDORES. Apresentamos uma completa
solução com o desenvolvimento da unidade industrial compacta e modular de processamento de pellets (unidade
básica e completa) com uma linha especial de equipamentos (refinação e moagem, peletização e resfriamento e
embalagem industrial) com elevada rentabilidade econômica (excelente retorno dos investimentos) e uma redução
nos custos (instalação industrial e na aquisição dos equipamentos) para as empresas e investidores com o
interesse no desenvolvimento de um novo negócio renovável e sustentável. O sistema de processamento compacto
e modular de produção de pellets que utiliza fundamentalmente os resíduos industriais com baixo valor agregado
(seco na forma de serragem ou micro-pó).

PORQUE UMA UNIDADE COMPACTA E MODULAR DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Segundo dados do European Pellet
Centre USA (61% das plantas) e na Europa (72% das plantas) têm capacidade instalada inferior a 20 mil toneladas
por ano. Na Ásia este índice chega a 95% com plantas de capacidade inferior a 15 mil ton./ano. No Brasil 84%
das empresas produtoras de pellets tem uma capacidade anual máxima de 10.000 ton./pellets. Partindo deste
preceito os engenheiros da Brasil Biomassa PelletsBrasil desenvolveram com os engenheiros da Itália uma

estrutura industrial modular e compacta para produção de pellets (com redução de custos de equipamentos e na
construção civil e produção de qualidade internacional).
O sistema de processamento modular e compacto de produção de pellets une a inovação com a modernidade em
termos de tecnologia de compactação.

Com um reduzido custo de aquisição dos equipamentos com uma

possibilidade de mudança de local de produção (facilidade no desenvolvimento industrial) e com uma produção de
alta qualidade (padrão internacional dos equipamentos).
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TECNOLOGIA COMPACTA DE PRODUÇÃO PELLETS
PROCESSO INDUSTRIAL COMPACTO DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A matéria-prima (maravalha, micro-pó e serragem)
será recebida no pátio de recepção de matéria-prima (área de armazenamento de matéria-prima). A matéria-prima
será transportada até a área de pré-armazenamento e de refinação industrial e depois ao silo de matéria-prima
(podendo ficar armazenada por três dias em retenção da biomassa) e ao processo peletização e resfriamento
industrial. Do silo de armazenamento da matéria-prima seca será transportada para o processo de peletização. A
fibra é comprimida por rolos de prensagem (granulador) com um dimensionamento para a produção de pellets
(6,5mm). A prensagem é completado por dois rolos no interior da matriz, que alimenta o material com orifícios
criando uma alta pressão. O calor resultante da fricção ativa da matéria-prima é comprimida para uma durabilidade
do produto final. O conjunto de prensas de pastilhas podem comprimir a matéria-prima em diâmetro de 6,5 mm de
com um comprimento de 15 a 20 mm. O vapor acrescentado e calor de liberação de atrito durante a prensagem
aumentam a temperatura do pellets e é transportado para o sistema de refrigeração por contra-fluxo. O
resfriamento é necessário para garantir a estabilidade estrutural do sedimento (pellets). O tempo de retenção do
resfriador é de 30 minutos e depois a sua saída.
MATÉRIA-PRIMA Ressaltamos que a unidade compacta e modular de processamento de pellets de madeira vai
utilizar a matéria-prima seca (12% á 14%) de qualquer tipo de madeira com uma granulometria (5x2x0,5)
facilitando o seu desenvolvimento e a eficiência do processo industrial. Matéria-prima que utilizamos em processo
industrial compacto de produção de pellets: a) Serragem e maravalha seca de pinus b) Serragem e maravalha seca
de eucalyptus c) Serragem seca de Acácia d) Serragem e maravalha seca de Paricá e) Serragem, micr-pó e
maravalha mseca de resíduos de movelaria, compensado, painéis de madeira, laminação, serraria e mdp.
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ATIVIDADES E ÁREA PREVISTA NO EMPREENDIMENTO. A unidade industrial compacta e modular de produção de
pellets corresponde a um empreendimento industrial de baixo impacto ambiental a ser implantado em um terreno
com área total igual a 1.500,00 m².
O projeto de engenharia construtiva contempla uma área total construída e coberta de 375,00 básica) á 500,00
(completa) m². para a instalação dos equipamentos industriais. A estrutura da empresa de reaproveitamento de
resíduos industriais para a produção de pellets vai exigir um galpão com espaço suficiente para receber a matériaprima, beneficiar o conteúdo e despachá-lo em caminhões.
A estrutura industrial vem em prever, além do galpão industrial com estrutura de entrada da matéria-prima,
armazenamento e saída do produto final.
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UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,2 TON/HORA

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,2

4. Peletizadora CLM 420 LG.

TON/HORA.

A unidade de peletização completa com:

MATÉRIA-PRIMA DE ENTRADA NA FORMA DE SERRAGEM OU MARAVALHA SECA

1 tipo de matriz Lamec 420.045 - máx. 110 kW. 2 rolos (2 peças). 1 kit de

(UMIDADE DE 14%) COM GRANULOMETRIA 2X5X0,5MM

ferramentas

1. Equipamento de preparação para a prensa de produção de pellets com a

Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas

capacidade de retenção: 1 m³ em chapa de aço fabricada reforçada com perfil

facas em conjuntos montados num setor separado, como parte integrante do

de aço com porta de inspeção e dois indicadores de nível.

corpo para que a porta possa ser aberta sem alterar a configuração.

2. Sistema de moagem com a capacidade: 600-900 kg por hora de produção

Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de segurança,

para a descarga do moinho. Especificação (preliminar): diâmetro dos furos

incluindo pneumático pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a

mm.6.0 .Composto o sistema:
2.1. Sistema de alimentação por parafuso C180 / 31.14 / kW2.2. Diâmetro:

180mm Comprimento: 1300 mm Movimentação do motor: 4.0kW

rotação da polia acionada para parar a porta até que a matriz esteja em
3. Condicionador M400. 1830 (kW 7,5). O condicionador é acionado por

movimento e em desta forma, para evitar danos ao operador

seu próprio motor. Existem duas conexões no condicionador para tubos

Convesor de alimentação: a conexão entre o condicionador e o pellet câmara é

O alimentador de passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É

para a entrada de quaisquer líquidos. O condicionador é totalmente feito

feita através de um transportador de alimentação feito em aço inoxidável AISI

equipado com um dispositivo de segurança contra transbordamento e

de aço inoxidável, incluindo eixos.

304. Uma porta de inspeção com grade de segurança está localizada no

esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de parafuso em contato com o
alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos. Inclui ainda:
2.1.1 Alimentador de parafuso C180

Espessura da chapa de 4 mm.
Para obter os melhores resultados da adição de vapor, as pás de o eixo do
condicionador é facilmente ajustável, de modo a manter uma quantidade

transporte da alimentação
Ímã: um ímã permanente é instalado na calha para evitar entrada de metais
ferrosos.

2.1.2 Acoplamento elástico Bloming BM3 / 30. Caixa de engrenagens com

de entrada, o que garante o tempo ideal necessário para a operação. O

Aba de sobrecarga: no transportador de alimentação, há uma aba de

motor kW2.2 preparado para inversor (motor de engrenagem com segurança

condicionador é fornecido completo com 1 termômetro analógico.

sobrecarga acionada por pistão pneumático com válvula solenóide.

Condicionador M400.1830. Motor 7,5 kW (10,0 Hp) - 1500 rpm

Sonda de emergência: uma sonda de emergência swimg está localizada para

térmica e ventilador de refrigeração extra) completo: Caixa de velocidades. Motor
2,2 kW (3,0 Hp) - 1500 rpm - M100L

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55

evitar asfixia na câmara de granulação
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Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço e possui um anel de

5. Alimentador de força para moinho de pellets modelo CLM

• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens de extremidade em ferro

desgaste é montado no eixo principal por meio de dois rolamentos de rolos cônicos.

420- CLM 520 - CLM 520

fundido, terminal chapa de aço da caixa.

Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500 rpm - M90L

• Rolamentos, com instalações de graxa.

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção

• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a partir do tamanho 280.

IP 55

8. Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3

6. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

tph - pellet

incluindo uma bomba de graxa acionada por um motor de 0,37

Arrefecedor vertical RV A 0.5 com extrator / peneira vibratório

A tolerância na montagem dos rolamentos é facilmente ajustável. A base frontal do
porta matriz é revestida em aço inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.
Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro

fundido para garantir a ausência de vibração.
Eixo principal: O eixo principal é montado. A frente do eixo é de chapa cromada para
evitar corrosão.
Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e
anel de vedação secundário entre o suporte da matriz e o eixo principal para evitar
danos ao rolamento devido à penetração de poeira.
Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma

kW, um tanque de graxa com capacidade de 15 kg e
acoplamento rotativo para o eixo principal da prensa. O
enchimento da bomba de um acoplamento rápido completo com
filtro.
A bomba é fornecida completa com painel elétrico, incluindo

Descrição técnica:

Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes

características: Funil de entrada em aço inoxidável e completo com
sondas de dois níveis. Módulos de refrigeração com válvulas laterl.
Extrator vibratório com efeito peneira Capacidade de até 3 tph pellet 3mm
9. Cyclon CL800. Estrutura de aço macio com espessura 3mm

correia em V transmissão. Uma polia secundária é instalada em um contra-eixo

temporizadores para ajustar a ação de lubrificação On - Off.

entre dois apoios separados para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do

Bomba de lubrificação tipo Dropsa

10. Válvula rotativa VS180

Distribuidor progressivo modular DROPSA

Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade com

tipo 5V garantem a transmissão da potência do motor com um fator de segurança
igual a 1,7
Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de granulação, um pino de

Conexão rotativa para sistema de lubrificação

console do motor, acoplamento e motor redutor 0,75 KW
Ventilador Ev 85-11,0 kW. Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor

cisalhamento é instalado traseira da máquina, integrada ao eixo principal e robusta

Painel elétrico para bomba de lubrificação

do pino de cisalhamento na qual o micro-interruptor do motor principal pressiona.

7. Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA

acoplamentos flexíveis e caixa para redução de ruído

Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira do moinho de pellets

Os motores são fabricados para atender às normas

11. Amortecedor operado manualmente

através do eixo principal. Desta forma, a máquina pode ser lubrificada sem parar o

internacionais atuais. Motores padrão são apresentados por:

motor.

Classe F com superaquecimento classe B para a maioria dos
tamanhos de motores. Classe N, meia chave equilibrada.

11,0 kW. Pressão 350 mm. H2O. Incluindo: Absorventes de impacto,

12. Painel de controle. Automação para máquinas oferecidas com tela
sensível ao toque
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UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á
1,4 TON/HORA.

Tipo de matéria-prima: madeira resinosa macia (pinus, acácia, paricá) e eucalipto
- Tamanho da matéria-prima: serragem granulometria de 0,1 a 4 mm. max. ou
cavaco de madeira com granulometria de 20x15x5 mm. Max.
- Teor de umidade da matéria-prima para o processo de peletização: 10 á 13% no

máximo

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,4 TON/HORA
Linha de equipamentos:

3. Linha de granulação para serragem de madeira CLM420.HD LG, 0,8

1. Tremonha de carregamento para

Á1,2 Ton./hora

biomassa (cavaco de madeira) 5

3.1 Transporte para moinho de pelotas (cap.1 mc)

mc.

3.2 Suporte de estrutura para tremonha de moinho de pelotas

2. Moinho de martelos MM100 (75
kW-2P) completo com alimentador,

3.3 Moinho de aglomerados CLM 420 HD LG

sucção e tubos de transporte,

Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW2.2

válvula rotativa e ventilador

Inversor 2.2 kW 1.

Tubo de sucção para moinho de

Condicionador M400.1830 (kW 7,5)

- Densidade aparente da matéria-prima no processo de peletização 150 kg./mc.

martelos completo com separador

- Tamanho dos pellets 6,5mm

e ímã.

- Capacidade de saída do processo de peletização: 1,0 á 1,4 ton / hora de

Motor -55 kW (75 Hp) - 3000 rpm

produção

Coletor de tremonhas MMLG 150

- Energia elétrica instalada: kW 215,1

2P
Tubos de transporte dos produtos
moídos após moinho de martelos

Ciclone com diâmetro de 650/4 /
Fe
Válvula rotativa VS 400
Ventilador EV200-15.0
Amortecedor

manualmente

operado

3.4 Alimentador de força
Bloco de moinho de aglomerados CLM 420.HD LG (excl. Motor
principal) - tipo de matriz Lamec 420.062 - máx. 110 kW
Motor 110 kW (150 Hp) - 1000 rpm - M315MA
3.5.Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets
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3.5.1 Acessórios para moinhos de

3.6.3 Filtro de mangas 125 metros quadrados em aço

pellets

galvanizado

Dispositivo de ar comprimido para

3.6.4 Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

sistema de limpeza de portas de saída

3,7 Silo de abastecimento de pellet - capacidade 5 m

de sopro para moinho de aglomerados

3.8 Conversor do parafuso (calha "U") CCL200.3000-1.1

Dispositivo de controle para impedir o
deslizamento do cinto tipo IFM

quilowatts
3.9. Balança de enchimento de sacos para sacos abertos

Sensor para impedir o deslizamento da

adequados para o despejo de pós materiais (escala final

correia

kg.50)

Coletor

de

Transportador

tremonha
de

(304)

correia

.
TNC

300.5000
Peneira vibratória circular Ø 1800 em
aço comum por uma tela
Conjunto de material de instalação
para a instalação mecânica
3.6 Sistema de coleta (exaustor) de
poeira
3.6.1 Tubulação de coleta de pó 5.000
Nmch
3.6.2 Ventilador EV110-7.5

3.10 Máquina de solda de malas SALDA 600 N
3.11 Máquina de embalagem de paletes tipo F1EASY 16 M 2
BF

3.12 Painel de controle e comutação para linha de
granulação por PLC
3.12.1 Painel de controle e comutação para moinho de
pelotas 110 kW por PLC
3.12.2. Painel elétrico da PLC para LG serie pellet mill

3.12.3 Painel de Energia e de controle e comutação para
instalação
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UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,4 TON/HORA

4 Peças de reposição para moinho de martelos MM100-2P LG
4.1 Martelo cod.142606T-20
4.2 Peneira para moinho de martelos MM340-4P
5.Peças de reposição para a peletizadora
Peças de reposição para peletizadora 420 HD LG
5.1Tipo de matriz 420.LG
5.2 Roll Lamec 420 LG 2
5.3 Concha do rolo Lamec 420.LG
5.4 Rolamentos para rolos Lamec 420
5.5 Tanque de graxa (180kg)
5.6 Linha de granulação opcional. Sistema de sensores de medição de umidade 4 ACO AMMS

6. Dispositivo detector de faíscas . Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo com as
regras ATEX para pneumáticos e linha de transporte do moinho de martelo
Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo com as regras ATEX para pneumáticos linha
de transporte do sistema de coleta de poeira (exaustor)
7. Serviço de Supervisão técnica durante a montagem e montagem

Arranque e ajuste técnico da planta por no. 2 técnicos
Teste de execução

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS
UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,0 Á 1,8

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,8 TON/HORA
1.3.. Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 rpm

1.6.. Cyclone 800

Características: Construção B3

1.7. Válvula rotativa VS 400. Trava de Ar, Tipo 400. Feito de chapa de aço

Os motores são fabricados para atender às normas internacionais atuais..

carbono de alta qualidade com console do motor acoplamento e motor

Classe F com superaquecimento classe B para a maioria dos tamanhos de

redutor 1,1 KW

MATERIAL SEM METAL, PEDRAS E OUTRAS IMPURIDADES

motores. Classe N, meia chave equilibrada.

1.8. Amortecedores de vibração para ventilador. Eles são usados para

1. Linha de moagem MM100 / 2P LG completa com:

• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens de extremidade em ferro

evitar a transmissão de ruído e vibração. Eles são de metal-borracha

1.1.

fundido, terminal chapa de aço da caixa.

especial.

• Rolamentos, com instalações de graxa.

1.9. Acoplamentos de amortecimento de vibrações para ventiladores. Os

TON/HORA.

MATÉRIA-PRIMA NA FORMA DE SERRAGEM OU MARAVALHA COM GRANULOMETRIA
2X5X0,5mm, UMIDADE 10-14% RAW

Tubo de sucção para moinho de martelos completo com separador de

pedras de ar e ímã
1.2.

Moinho de martelos mm100 / 2P

Descrição técnica:Velocidade do moinho = 3000RPM com eixo rotativo de sentido
duplo, troca de telas de cada lado eixo balanceado eletronicamente e martelos em

• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a partir do tamanho 280.
1.4. Tubos de transporte dos produtos moídos após moinho de martelos

acoplamentos de amortecimento de vibrações são usados para evitar a
transmissão de ruído e vibrações em sistemas de canalização
1.10. Escaninho de serviço para prensa de pellets (cap.1 m3). Com

1.5.. Ventilador EV310-22,0

capacidade de retenção: 1 m³ em chapa de aço fabricada reforçada com

sondas de temperatura e intelocking da porta com movimento do rotor por motivos de

Características técnicas: 18.600 m3 / h. Prevalência de sucção igual a 320

perfil de aço com porta de inspeção. Incl. (2) indicadores de nível. Fundo

segurança

mm H2O. Impulsor balanceado dinamicamente, construído em Fe360 B.

plano.

Potência do motor principal = 75 Kw - 100 Hp

Motor de 22,0 Kw.

Superfície de trabalho = 60 dm2

Disposição do ventilador: Arranjo para acionamento por correia. Roda com

aço tratado, reversível em quatro lados com controle de temperatura do mancal por

Número de martelos = 48 martelos 60x6x142

chave pendida. Suportes montados em uma base fora do fluxo de ar. Este
ventilador é particularmente adequado para transporte pneumático de

Diâmetro do rotor = mm.484

poeira carregada ao ar, para sistemas de condicionamento e secagem, para

Diâmetro da peneira = mm.648

arrastamentos forçados (condutas), transporte de pó de serra e lascas de

Largura de trabalho = mm. 475

madeira curtas. Esta série com um impulsor com pás curvas para trás, é

Velocidade de trabalho = 96 m / s

caracterizado por uma alta eficiência (até 89%)
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2. Pellet mill CLM 520 LG
Capacidade: 1.8 ton. Hora de produção de pellets
Necessário: Partícula na forma de pó com granulometria mínima de 4mm e
máxima de 6mm.

Umidade padrão de 8 – 12%
Produto final com diâmetro de 6,0/6,5 mm
Bloco de moinhos de aglomerados CLM 520 LG
O sistema de peletização está completo com:
1 tipo de matriz Lamec 520.060. 2 rolos (2 peças). 1 kit de ferramentas.
Porta: A porta da máquina é totalmente fabricada em aço inoxidável com duas
facas em conjuntos montados num setor separado, parte integrante do corpo
para que a porta possa ser aberta sem alterar a configuração das facas.
Dispositivos de segurança: na porta principal, um dispositivo de segurança,
incluindo pneumático pistão e válvula elétrica, é instalado e bloqueado com a
rotação da polia acionada para parar a porta até que a matriz esteja em
movimento e desta forma, para evitar danos ao operador.
Convesor da alimentação: a conexão entre o condicionador e a pelota câmara é
feita através de um transportador de alimentação feito em aço inoxidável AISI

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,8 TON/HORA
Ímã: um ímã permanente é instalado na rampa para evitar metais ferrosos.
Aba de sobrecarga: no transportador de alimentação, há uma aba de sobrecarga acionada por pistão pneumático com válvula solenóide.
Sonda de emergência: uma sonda de emergência swimg está localizada na frente do conversor para evitar asfixia na câmara de granulação.
Suporte da matriz: O suporte da matriz é fabricado em aço forjado e possui um anel de desgaste. é montado no eixo principal por meio de dois
rolamentos de rolos cônicos.

A tolerância no conjunto de rolamentos é facilmente ajustável através de uma porca traseira. A base frontal da porta-matriz é revestida em aço
inoxidável para garantir uma vida útil mais longa.
Basamento: o moinho de pellets é construído sobre uma base pesada de ferro fundido que garantir a ausência de vibração.
Eixo principal: O eixo principal é montado abaixo por meio de placas de bronze. A frente do eixo é de chapa cromada para evitar contra corrosão.
Proteções dos rolamentos: um fecho de labirinto (fabricado em aço inoxidável) e anel de vedação secundário entre o suporte da matriz e o eixo

principal para evitar danos ao rolamento devido à penetração de poeira.
Acionamento: o moinho de pellets é acionado por um motor elétrico através de uma correia em V transmissão. Uma polia secundária é instalada
em um contra-eixo entre dois apoios separados para evitar sobrecarga no eixo do motor. As correias do tipo 5V garantem a transmissão da
potência do motor com um fator de segurança igual a 1,7
Pino de cisalhamento: Para proteger a câmara de granulação, um pino de cisalhamento é instalado na parte traseira da máquina, integrada ao
eixo principal por meio de uma carcaça robusta do pino de cisalhamento na qual o micro-interruptor do motor principal pressiona.
Lubrificação: O greazing pode ser feito na parte traseira do moinho de pellets, através do eixo principal. Desta forma, a máquina pode ser
lubrificada sem parar o motor.

304. Uma porta de inspeção com grade de segurança está localizada na

NOTA: cabeça frontal do eixo, flange de labirinto para proteger o rolamento, frente do suporte do rolo, cone de alimentação rotativo são chapa

alimentação.

cromada. Pode ser equipado com um motor máximo de 160kW.
Sistema de peletização completo composto de:

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,8 TON/HORA

2.1. Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW2.2.

Para obter os melhores resultados da adição de vapor, as pás do eixo

2.1.3.3 Conexão rotativa para sistema de lubrificação

Diâmetro: 180mm.

do condicionador são facilmente ajustáveis, de modo a manter uma

2.1.3.4 Painel elétrico para bomba de lubrificação

Comprimento: 1300 mm.
Movimentação do motor: 4.0kW
O alimentador de passo variável é acionado por um conversor de freqüência. É
equipado com um dispositivo de segurança contra transbordamento e
esvaziamento. Todo o corpo do alimentador de parafuso em contato com o

alimentador é feito em aço inoxidável de 4 mm, incluindo os eixos.
INCLUI:
2.1.2. Alimentador de parafuso C180
2.1.3 Acoplamento elástico Bloming BM3 / 30. Caixa de engrenagens com motor
kW2.2 preparado para inversor (motor de engrenagem com segurança térmica e

ventilador de refrigeração extra) completo com:
2.1.3.1 Caixa de velocidades

quantidade do liquidificador que garante o tempo ideal necessário
para a operação. O condicionador é fornecido completo com 1
termômetro analógico.
Motor 7,5 kW (10,0 Hp) - 1500 rpm
Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55
2.1.3 Alimentador de força para moinho de pellets modelo CLM 420CLM 520 - CLM 520
Motor 1,50 kW (2,0 Hp) - 1500 rpm - M90L
Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP
55.
Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets incluindo
uma bomba de graxa acionada por um motor de 0,37 kW, um tanque de
graxa com capacidade de 15 kg e acoplamento rotativo para o eixo

Motor 2,2 kW (3,0 Hp) - 1500 rpm - M100L

principal da prensa. A bomba tem enchimento do fundo através de um

Características: Construção B3. Classe de isolamento F. Proteção IP 55

acoplamento rápido completo com filtro. A bomba é fornecida

2.2. Condicionador M400.1830 (kW 7,5). O condicionador é acionado por seu
próprio motor. Existem duas conexões no condicionador para tubos para a entrada

completa com painel elétrico, incluindo temporizadores para ajustar a
ação de lubrificação On - Off.

de qualquer líquido. O condicionador é feito inteiramente de aço inoxidável,

INCLUI:

incluindo eixos e pás.

2.1.3.1 Bomba de lubrificação tipo Dropsa

Espessura da chapa de 4 mm.

2.1.3.2 Distribuidor progressivo modular DROPSA

Motor 132 kW - M355M8 - 735 RPM
Características: Construção B3
Os motores são construídos para atender às normas internacionais
atuais.
• Classe F com superaquecimento classe B para a maioria dos tamanhos
de motores.
• Classe N, meia chave equilibrada.
• Estrutura (com pés removíveis) e blindagens de extremidade em ferro
fundido, terminal chapa de aço da caixa.
• Rolamentos, com instalações de graxa.
• Termoprotetores PTC nos enrolamentos a partir do tamanho 280.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,0 Á 1,8 TON/HORA

3 Linha de resfriamento para pellets de madeira com capacidade de 3 tph – pellets com diâmetro de 6,5
Arrefecedor vertical RV A 0.5 com extrator / peneira vibratório
Descrição técnica: Tipo de refrigerador Vertical com as seguintes características:
Funil de entrada em aço inoxidável e completo com dois níveis de sondas.
Módulos de refrigeração com válvulas laterl.
Extrator vibratório com efeito peneira.
Capacidade de até 3 tph pellet

4. Ciclone CL800
Estrutura de aço macio e a espessura 3mm.
4.1. Válvula rotativa VS180

Debaixo do ciclone feito de chapa de aço carbono de alta qualidade com console do motor, acoplamento e motor
redutor 0,75 KW
4.2 Ventilador Ev 85-11,0 kW
Capacidade 5100 m3 / h. Potência do motor 11,0 kW.Pressão 350 mm. H2O.
Incluindo: Absorventes de impacto e acoplamentos flexíveis para caixa para redução de ruído.
4.3 Amortecedor operado manualmente
Painel de controle
Automação para linha com tela sensível ao toque

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,4 Á 1,8 TON/HORA

UNIDADE COMPACTA DEE PRODUÇÃO DE PELLETS PARA A PRODUÇÃO DE 1,4 Á 1,8

Coletor de tremonhas MMLG 150 2P

3 Linha de granulação para serragem de madeira CLM520.HD

TON/HORA.

Tubos de transporte dos produtos moídos após moinho de martelos

LG,

Tipo de matéria-prima: madeira em geral (pinus, eucalipto, paricá, acácia)

Ciclone diam. 650/4 / Fe

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

- Tamanho da matéria-prima:

Válvula rotativa VS 400

Suporte de estrutura para a tremonha de moinho de pelotas

Ventilador EV200-15.0

Moinho de aglomerados CLM 520 HD LG Capacidade: 1,4-1,8

na forma de maravalha ou de serragem com a

granulometria de 1,1 a 4,0 mm ou de cavaco fino de madeira com granulometria de
20x15x5 mm. max
- Teor de umidade da matéria-prima no processo de peletização: 10 á 14% no máximo

- Densidade aparente da matéria-prima no processo de peletização:> 150 kg./mc.
- Tamanho dos pellets: 6,0mm á 8,0 mm.
- Capacidade de saída de pellets de: 1,4 ton/h á1,8 ton / h
- Energia elétrica instalada: kW 295,95
Linha de equipamentos:
1. Linha de granulação para cavaco fino de madeira

Amortecedor operado manualmente
2.1 Martelo cod.142606T-20
Peneira para moinho de martelos MM340-4P
Linha de granulação opcional
Sistema de sensores de medição de umidade 4 ACO AMMS
Peças de reposição para moinho de martelos

Peças de reposição para moinho de martelos MM100-2P LG

tph de serragem não peneiradas com medidas na descarga da
fábrica

Alimentador de parafuso C180 / 31.14 / kW
Inversor 2,2 kW
Condicionador M400.1830 (kW 7,5)
Alimentador de força
Bloco de moinho de aglomerados CLM 520.HD LG (excl. Motor
principal) tipo Lamec 520.082 - máx. 160 kW

1.1 Tremonha de carregamento 10 mc.

Motor 160 kW (220 Hp) - 1000 rpm - M355M6

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

Peças de reposição para peletizadora

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

Peças de reposição para moinho de pelotas 520 HD LG

transporte, cíclone, válvula rotativa, ventilador

Tipo de matriz 520.LG

Tubo de sucção para moinho de martelos completo com sistema de separação de pedra e

RolosLamec 520 LG . Rolamentos para rolos Lamec 520

ímã

Tanque de graxa (180kg)

Motor -75 kW (100 Hp) - 3000 r

Linha de peletização opcional

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS

UNIDADE PELLETS COMPACTA 1,4 Á 1,8 TON/HORA

Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo com as

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

regras ATEX para pneumáticos

6.1. Switching & Power Painel de controle para moinho de pelotas 55 kW

Amortecedor de incêndio e válvula de não retorno de acordo com as

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

regras ATEX para pneumáticos

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

3. Sistema de lubrificação automática para moinho de pellets

controle

Acessórios para moinhos de pellets LG. Pulverize o encaixe da água

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

no misturador . Dispositivo de ar comprimido para limpeza de

instalação

portas de saída de sopro sistema para moinho de pellets

6.4. Transportador de correia tipo SPONDAFLEX L = 6000

Dispositivo de controle para impedir o deslizamento do cinto tipo

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

IFM

15m3)

Sensor para impedir o deslizamento da correia

Conversor do parafuso (calha "U") CCL200.5000-2.2 quilowatts . Inversor

Coletor da tremonha (304)

2,2 kW 1.

Transportador de correia TNC 300.5000

Correia transportadora tipo Spondaflex L = 5000

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

8 Ensacadeira semi-automática para sacos abertos

Conjunto de material de instalação para a instalação mecânica

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

Sistema de coleta de poeira 10.000 Nmch

8.2 Máquina de solda semiautomática para sacos

Tubo coletor de pó 10.000 Nmch

8.3 Máquina de embalagem de pellets tipo F1EASY 16 M 2 BF

Transporte EV200-15.0

Serviço Supervisão técnica durante a montagem e montagem . Arranque e

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

ajuste técnico da planta por no. 2 técnicos
Teste de execução por no. 2 técnicos

Linhas de créditos projetos inovadores
sustentáveis de produção de pellets
Há muitas linhas de crédito no
mercado e hoje vamos discorrer
sobre algumas
delas. Porém,
devido aos vários enquadramentos
possíveis e que dependem de uma
série de fatores, uma consultoria
especializada em financiamentos
para projetos de pellets será de
grande valia para o seu projeto.

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO BNDES
INOVA
Empresas de todos os portes que investem na inovação com foco nas vencedoras
de editais de subvenção, nas empresas instaladas em incubadoras, pólos e
distritos de inovação e nas empresas apresentadas pelos parceiros operacionais
do Programa Inova.
Condições diferenciadas de garantias:
Garantias podem ser estruturadas a partir de: Alienação fiduciária de bens móveis
e imóveis; Hipoteca de imóveis; Fundo de aval;
Cessão fiduciária de Títulos de Crédito ou de Direitos Creditórios;
Aval de terceiros com patrimônio compatível;
Carta fiança emitida por instituição financeira;
Penhor de Ações;
Outros mecanismos de fundo de liquidez.

Financiamentos de longo prazo
para empresas e projetos
inovadores
com
juros,
condições,
tarifas
e
acompanhamento diferenciado
Objetivo: Fortalecer a inovação
no ambiente produtivo na
Região
mediante
apoio
creditício a empresas e projetos
inovadores: desenvolvimento de
novos produtos, processos e
investimentos
fixos
na
modernização das instalações
de empresa inovadora.

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO BNDES
FUNTEC
O planejamento e a operação do BNDES Funtec deverão obedecer às seguintes
diretrizes:
acelerar a busca de soluções para gargalos e oportunidades tecnológicas para o
desenvolvimento sustentável do país;
concentrar esforços e recursos em temas específicos, com foco bastante definido,
nos quais as empresas brasileiras possam vir a assumir papel de destaque ou
mesmo de liderança no plano mundial, evitando-se a pulverização de recursos;
apoiar projetos que contenham mecanismos que prevejam a efetiva introdução de
inovações no mercado;
incentivar a estruturação de projetos que combinem diferentes instrumentos de
apoio (outros produtos, linhas de financiamento e programas previstos nas
Políticas Operacionais do BNDES) com os recursos do BNDES Funtec.

Apoio
financeiro
não
reembolsável a projetos de
pesquisa
aplicada,
desenvolvimento tecnológico e
inovação executados por
Instituições Tecnológicas (IT),
selecionados de acordo com
os focos de atuação divulgados
anualmente pelo BNDES.
Objetivo
O desenvolvimento tecnológico
e a inovação de interesse
estratégico para o País.

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO BNDES
INOVAÇÃO
● A critério do BNDES, estarão dispensadas da constituição de garantias reais
as operações de financiamento que não excedam o limite máximo de R$ 10
milhões de exposição junto ao BNDES, por grupo econômico, estando excluídas
deste valor as operações de subscrição de valores mobiliários.

● Exceção: admite-se, a critério do BNDES, o apoio a despesas que impliquem
em remessas de divisas, a importação de equipamentos sem similar nacional,
com a devida comprovação, bem como o apoio a edificações desde que
diretamente relacionadas as atividades de P&D.
●

Participação de até 100% dos itens financiáveis.

Objetivo: apoiar projetos de
inovação
de
natureza
tecnológica que busquem o
desenvolvimento de produtos
e/ou processos novos ou
aprimorados (pelo menos para
o mercado nacional) e que
envolvam risco tecnológico e
oportunidades de mercado.

●
Apoio: mínimo R$1
milhão
●
Taxa de juros: 4,5% a.a
●
Execução em até 14
anos

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO BNDES
FINEM INOVAÇÃO
Participação do BNDES
Até 80% do valor total do projeto, limitada a 100% dos itens financiáveis.
Para operações que usam tanto a modalidade de financiamento quanto a
subscrição de valores mobiliários, o valor mínimo de R$ 10 milhões deve ser
entendido como a soma de todos os instrumentos financeiros (renda fixa e renda
variável).
Prazos
O prazo total de financiamento será determinado em função da capacidade de
pagamento do empreendimento, da empresa e do grupo econômico, limitado a 20
anos.
Garantias Definidas na análise da operação.

Financiamento a partir de R$
10 milhões para investimentos
em inovação.
Nas operações diretas, a Taxa
de juros é composta pelo
Custo
Financeiro,
pela
Remuneração do BNDES e
pela Taxa de risco de crédito.

Valor
mínimo
financiamento
R$ 10 milhões

de

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO BNDES
MPME INOVADORA
São financiáveis itens como:
estudos e projetos;
obras civis; montagens e instalações;
móveis e utensílios;
treinamento;
despesas pré-operacionais;
máquinas e equipamentos nacionais novos credenciados no BNDES; e
capital de giro.
Capital de giro pode ser financiado, com condições distintas, de forma:
associada ao projeto inovador para despesas como capacitação técnica,
instalação de equipamentos, entre outros; ou isolada, caso a MPME precise
fortalecer sua capacidade financeira e esteja realizando esforços para inovar.

Financiamentos de até R$ 20
milhões para projetos de
inovação realizados por micro,
pequenas e médias empresas
(MPMEs) de faturamento anual
de até R$ 300 milhões.
Projetos de investimentos
inovadores
que
sejam:
complementares
a
um
processo já existente, visando
à introdução de inovações no
mercado;
voltados
ao
desenvolvimento de novos
produtos/processos e sua
introdução no mercado.

FINANCIAMENTO BNDES MAIOR UNIDADE INDUSTRIAL DE
PRODUÇÃO DE PELLETS DE PINUS EM SÃO PAULO
A Brasil Biomassa implantou (pleno funcionamento) a BioPellets Brasil (Grupo
Bertin) em Lins São Paulo a maior unidade industrial no Brasil de processamento
industrial de pellets de pinus (72.000 ton/ano) e que estamos exportando para a
Itália. Financiamento 100% pela linha de inovação pelo BNDES.

Com relação ao Banco
Nacional de Desenvolvimento
– BNDES, existem muitas
opções e combinações de
linhas possíveis. Isto varia de
acordo com as especificidades
e tamanho de cada projeto:
BNDES Finame BK Aquisição aquisição de máquinas.
BNDES Automático - projetos
de infraestrutura.

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO FINEP
INOVAÇÃO
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) ocupa uma
posição singular dentro do Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (C,T&I). Sua dupla condição de
empresa pública e Secretaria Executiva do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) permite a
mobilização de diferentes tipos de recursos financeiros:
recursos próprios, de terceiros e recursos fiscais de amplo
uso no financiamento de atividades ligadas à inovação.
A empresa concede financiamentos reembolsáveis e nãoreembolsáveis em apoio a todas as etapas e dimensões do
ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico.

FINEP Investimento Direto. O Programa de
Investimento Direto em Empresas Inovadoras consiste
em promover operações de aquisição de participação
societária, visando a capitalização e o
desenvolvimento de empresas inovadoras com
relevante potencial de crescimento e retorno
financeiro. Este Programa tem como objetivos o
estímulo às atividades de inovação das empresas
brasileiras (incluindo o desenvolvimento de novos
produtos e processos), a ampliação e criação de novas
competências tecnológicas e de negócios (capacidade
de geração endógena de conhecimentos e tecnologias
próprias), o desenvolvimento e adensamento das
cadeias produtivas apoiadas, a adoção das melhores
práticas de governança corporativa, o fortalecimento
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da estrutura de capital.

LINHA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO FINEP
INOVAÇÃO
FINEP Investimento Indireto. A Finep realiza anualmente
Chamadas Públicas para seleção de Fundos de Venture
Capital (ICVM 209/94 ou ICVM 391/03), com o objetivo de
incentivar o financiamento de empresas de base tecnológica
nacionais.
Este instrumento fornece à empresa não só o recurso
financeiro como também o apoio estratégico necessário para
auxiliar o seu crescimento. O investimento pelos fundos nas
empresas é definido pelos gestores, por meio de análises de
seus planos de negócios e aderência a suas teses de
investimento.

As chamadas públicas são orientadas para
sociedades
empresárias
(Gestores
e/ou
Administradores) que possuam autorização da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para prestar
serviços de Administração de Carteira de Valores
Mobiliários.
FINEP Financiamento Reembolsável. A linha de
Financiamento Reembolsável tem por objetivo o apoio
aos Planos de Investimentos Estratégicos em Inovação
das Empresas Brasileiras, detalhados em metas e
objetivos pretendidos durante o período de tempo do
financiamento, em consonância com o Plano Brasil
Maior - PBM do Governo Federal.
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FINANCIAMENTO FINEP MAIOR UNIDADE INDUSTRIAL MUNDIAL
DE PRODUÇÃO DE BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR SÃO PAULO
A Brasil Biomassa implantou (pleno funcionamento) a BioPellets (Grupo Cosan) em
Jaú São Paulo a maior unidade industrial mundial de processamento industrial de
biopellets de palha e bagaço da cana-de-açúcar (144.000 ton/ano).
Financiamento 100% pela linha de inovação pelo FINEP.

Financiamento com equalização de
juros – operações de crédito com
encargos financeiros reduzidos de
até 100% da taxa de juros de longo
prazo (TJLP), acrescidos de
margem (spread) entre 2% e 6% ao
ano, com prazos de carência e
amortização.
Financiamento reembolsável com
participação
nos
resultados
operações
com
pagamento
vinculadas aos resultados obtidos
pela empresa, com percentual da
receita operacional líquida no
pagamento
de
encargos
financeiros.

FINANCIAMENTO DESENVOLVE SÃO PAULO
INOVAÇÃO
Dentre as várias linhas de financiamento da Desenvolve SP, que atendem desde
projetos de investimento em ampliações e modernizações à aquisição de
máquinas, a Linha Economia Verde financia projetos de produção de pellets.
O prazo de pagamento é de até 10 anos, incluindo 2 anos de carência. O público
alvo são as pequenas e médias empresas localizadas no estado de São Paulo.
A solicitação deve ser feita pela internet com taxas a partir de 0,53% ao mês,
dependendo do prazo de pagamento.
Diversos fatores devem ser considerados na análise da viabilidade do projeto e
sua consequente aprovação. A correta apresentação dos dados relativos ao
projetos e a existência de garantias para o projeto são alguns dos itens
importantes a serem observados.

A Brasil Biomassa implantou a
Pelican Pellets (Louducca) no Vale
do Paraíba SP a maior unidade
industrial

no

processamento
pellets

de

Brasil

de

industrial

de

eucalipto

(36.000

ton/ano)
E que estamos exportando para a
Itália e a França.
Financiamento 100% pela linha de
inovação pelo Desenvolve São

Paulo.
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BRDE

INOVAÇÃO
BRDE

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul atua nos estados do Sul do
País: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também no Estado do Mato
Grosso do Sul. Possui o Programa BRDE Energia, que oferece crédito para projetos
de eficiência energética e geração de energias renováveis e de inovação tecnológica
(produção de pellets).
O objetivo é ampliar a competitividade das empresas, propriedades rurais,
instituições públicas e demais organizações contribuindo com ações para reduzir o
desperdício e incentivar a racionalização do uso de energia. A iniciativa também
apoia projetos de geração de energia que utilizem fontes renováveis.
Financiamento: até 20 anos
Carência: até 2 anos
Juros: compostos pela TJLP (7% a.a. atualmente) + spread do banco
Teto: por empresa ou produtor rural de R$ 30 milhões em repasse.

BANCO NORDESTE
FNE VERDE
A FNE Verde é destinada a promover o desenvolvimento de empreendimentos e
atividades econômicas que propiciem a preservação, a conservação e a
recuperação do meio ambiente. O prazo de pagamento é de até 12 anos, incluídos
até 4 anos de carência.

Podem contratar os produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas), empresas,
indústrias, agroindústrias, cooperativas e associações localizadas na região
nordeste.
A contratação é realizada por meio de cadastro e limite de crédito aprovados no
Banco do Nordeste. Com isso feito, basta apresentar o projeto de financiamento ou
a proposta de crédito. Aqui, as taxas variam de 7,2% a 8,5% ao ano.

FCO INOVAÇÃO
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO) foi criado pela Lei n.º 7.827, de 27.09.1989, que
regulamentou o art. 159, inciso I, alínea "c", da
Constituição Federal, com o objetivo de contribuir para o
desenvolvimento econômico e social da Região, mediante a
execução de programas de financiamento aos setores
produtivos.
Os recursos são utilizados para promover o desenvolvimento
de atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral,
industrial, agroindustrial, de infraestrutura econômica,
turístico, comercial e de serviços da Região Centro-Oeste,
podendo ser obtidos por:

Os recursos do FCO são utilizados para promover o
desenvolvimento de atividades produtivas da Região
Centro-Oeste.
Encargos Financeiros. O Banco Central do Brasil, em
cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da
Lei nº 10.177, de 12.01.2001, com a redação dada pela
Lei nº 13.682, de 19.06.2018, bem como ao disposto na
Resolução nº 4.622, de 02.01.2018, divulgará
mensalmente os componentes prefixados da Taxa de
Juros dos Fundos Constitucionais.
Já no Setor Rural, os encargos financeiros e bônus de
adimplência estão definidos pela Resolução CMN nº
4.674, de 26.06.2018, para operações contratadas no
período de 1º de julho de 2018 a 30 de junho de 2019.

O interessado deve dirigir-se a uma agência de um dos
agentes operadores do Fundo, a saber:
Banco do Brasil S.A. (BB), para empreendimentos em
qualquer município da Região Centro-Oeste;
Banco de Brasília (BRB), para empreendimentos localizados
no Distrito Federal;
Agência de Fomento de Goiás (Goiás Fomento), para
empreendimentos localizados no Estado de Goiás;
Banco Cooperativo do Brasil para empreendimentos em
qualquer município da Região Centro-Oeste;
Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), para
empreendimentos localizados nos Estados de Goiás
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),
para empreendimentos localizados no Estado de Mato
Grosso do Sul.

Projeto de pellets também
pode ser beneficiado pelo FCO
Entre os projetos que podem obter
benefícios através do FCO, estão
incluídos os que envolvem o uso de
biomassa e de pellets desde que
desenvolvidos nesta região do país,
seja nas indústrias ou na área rural,
representando mais um incentivo a
produção de energia sustentável e
renovável.

Projetos viabilizados pelo FCO
Através do FCO podem ser
financiados equipamentos e
serviços
destinados a
implantação,
ampliação,
reforma ou modernização de
indústrias,
agroindústrias,
tecnologia, inovação, bem
como
projetos
de
investimento para aquisição
de matéria prima e insumos.

Condições
Financiamento
Empresarial

de
do FCO

•Taxas de juros reduzidas;

•Prazos
longos
para
pagamento (dependendo da
linha de crédito utilizada);
•Carência e bônus de
adimplência de 15% nos juros
para pagamentos realizados
antes do vencimento.
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Linha de crédito internacional para projetos
inovadores de produção de pellets
A ECA e a Agência de Fomento da
Itália tem a com a função de
apoiar operações de exportação
da Itália para o resto do mundo.
Uma condição especial de
financiamento internacional dos
equipamentos, sem garantia real,
sem juros e sem burocracia de
financiamento.

As condições de pagamento com esta estrutura seriam:
Para até 3 anos de prazo: valor mínimo do contrato de
US$ 100.000,00 excluso juros
Para até 4 anos de prazo: valor mínimo do contrato de
US$ 200.000,00 excluso juros
Para até 5 anos de prazo: valor mínimo do contrato de
US$ 400.000,00 excluso juros
Vantagem desta estrutura para o importador: Termos de
pagamentos com prazos maiores e taxas competitivas
sem a necessidade de utilizar linhas bancárias. A
estrutura é de um financiamento direto do fornecedor,
portanto o importador não terá que contabilizar esta
dívida como “dívida financeira” e sim como “pagamento
diferido ao fornecedor”.

Para avaliar uma nova operação solicita as informações
abaixo:
1. Contato do exportador (empresa, endereço na Itália,
pessoa para contato);
2. Contato do importador (empresa, endereço, pessoa
para contato);
3. Balanços financeiros fechados do importador dos
últimos dois anos (se possível auditados, ou pelo menos
assinados pelo contador);
4. Balancete parcial do ano corrente do importador (o
mais atualizado possível);
5. Se houver, apresentação institucional do importador e
informações qualitativas da empresa;

6. Valor FOB da importação (se ainda não estiver
definido, ao menos uma estimativa)
7. Prazo requerido para financiamento (até 5 anos);
8. Período de construção e entrega (meses entre o
momento da assinatura do contrato e a entrega do
equipamento);
9. Caso a importação faça parte de um projeto novo da
empresa, solicitamos uma apresentação detalhada do
plano estrutural de negócios, viabilidade econômica e de
investimento e financiamento do projeto como um todo.
A Brasil Biomassa desenvolve uma linha especial de
equipamentos da Itália para a produção de pellets e é
especializada no desenvolvimento de projetos
internacionais de financiamento dos equipamentos.

FINANCIAMENTO EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS PELLETS
BANCO DO BRASIL
Financiamento à Importação (Finimp) Repasse
Conjunto de linhas de crédito especiais para a importação de bens de capital,
máquinas, equipamentos e serviços. Com elas, sua Empresa pode renovar ou
modernizar o parque industrial e estar preparada para as exigências do mercado
atual.
A quem se destina? Empresas importadoras clientes do Banco do Brasil.
Principais vantagens:
Taxas fixas ao longo de todo o financiamento, o que facilita a previsão do fluxo
de caixa do importador;
Taxas de juros compatíveis às praticadas no mercado internacional;
Linhas de crédito com prazos que podem chegar a 10 anos.

Financiamento de até 100% do
valor da importação, incluindo

despesas

locais

com

o

desembaraço da mercadoria
nos financiamentos de longo

prazo;
Acesso à tecnologia estrangeira
ainda não presente no Brasil;

Consultoria

e

assessoria

especializada por parte de
funcionários do Banco do Brasil

em todo o processo.

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
INDUSTRIA EQUIPAMENTOS PEELLETS

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.
A 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

desenvolvimento do produto final.

até

o

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
INDUSTRIA EQUIPAMENTOS PEELLETS

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

A Brasil Biomassa Pellets Business participa (ou) e

dos equipamentos e contando com uma linha de financiamento internacional;

desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais

Integração de processos envolvendo a consultoria técnica e os estudos de

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do

viabilidade econômica e financiamento e a tecnologia de produção industrial.

plano estratégico de negócios, mapeamento de

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.

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

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e engenharia industrial

montagem industrial e tecnologia industrial de

agregando mais de 22 profissionais na área de engenharia industrial e

equipamentos de produção e aproveitamento de

florestal, economia e planejamento estratégico, marketing internacional e na

biomassa, cogeração e microgeração de energia,

gestão de negócios.

torrefação da biomassa, exportação de woodchips,
briquete e pellets até a fase final de implantação das

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance

unidades industriais com a certificação do produto

integrados para o setor como pode ser observado aos nossos principais

final e a garantia de venda com o desenvolvimento do

clientes: Grupo Financeiro BMG, Bertin, Biopelleets Brasil, Naturasul

plano de marketing e a comercialização de produtos

Engeenharia, Cosan Biomassa Raizen, EBX, ThyssenGroup, Amendôas do

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Costa do

Brasil, Imerys Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican

Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União

Peellets do Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio Bioenergia Lee Energy

Europeia.

Solution, Abellon Clean Energy, dentre centenas de empresas.

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
INDUSTRIA EQUIPAMENTOS PEELLETS

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 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.
.

