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RESUMO EXECUTIVO INDUSTRIAL BRIQUETE



No mês de janeiro de 2021 a empresa brasileira decidiu na

implantação de uma unidade industrial de briquete em Capivari do Sul

Rio Grande do Sul.

O grupo empresarial planeja construir uma unidade com a moderna

tecnologia industrial para a produção inicial de 05 ton. horas em

produção anual de 36.000 toneladas de briquete, proporcionando o

desenvolvimento econômico em novo negócio do grupo e na geração

de dezenas de empregos diretos e indiretos (desde a aquisição da

matéria-prima – setor florestal e industrial até em termos de logística

de venda e de exportação).

O projeto preliminar visa a venda do mercado consumidor no Rio

Grande do Sul e para exportação dos briquete para o mercado da

Europa para o consumo residencial.

A empresa é bem sucedida na formação de uma equipe de gestão com

amplo conhecimento do setor de biomassa florestal, com visão

internacional, e experiência necessária em gestão e desenvolvimento

de novos negócios com o uso da biomassa. Em planejamento

estratégico opta a saída pelos Porto do Rio Grande.

Portanto, a empresa está convicta da importância do desenvolvimento

do País, alinha-se às melhores práticas mundiais que preconizam a

sustentabilidade e a boa administração.

Assim, considera o crescimento sustentável, representado pelo tripé

do desenvolvimento econômico, ambiental e social, como um

importante componente de responsabilidade corporativa, agregando

valor na gestão empresarial e fomentando a Responsabilidade

Socioambiental.
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RESUMO EXECUTIVO

A Unidade industrial será implantada no Estado do Rio Grande do Sul região estratégica para

um projeto futuro de expansão industrial. Abaixo temos uma maquete da unidade industrial

de produção de briquete.
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RESUMO EXECUTIVO

O negócio abordado envolve a produção anual de 36.000 toneladas de Briquete com o uso

de resíduos florestais e industriais. Localizado numa região com grande número de

estabelecimentos produtores de madeira com grande geração de resíduos florestais e

industriais.

O principal objetivo será a produção industrial ecologicamente correta e viável de briquete

para o consumo industrial no Rio Grande do Sul e para o mercado de exportação,

contribuindo para a preservação ao meio-ambiente, para o desenvolvimento na região

(inédito projeto industrial que vai gerar dividendos econômicos e sociais em toda a região),

para a geração de dezenas de empregos diretos e indiretos de um produto que é reconhecido

pelo IBAMA como uma tecnologia exemplar para o setor industrial-florestal e madeireiro.
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RESUMO EXECUTIVO

A empresa será a maior empresa da região a produzir e comercializar em escala industrial

woodbriquete. Será a primeira empresa a elevar expressivamente os níveis de produção e

comercialização de produtos de origem da biomassa em Capivari do Sul e que vai atuar com

ampla sustentabilidade econômica, social e ao meio-ambiente.

Esta unidade industrial envolve um aporte financeiro da sociedade empresarial e de um

financiamento para a aquisição dos equipamentos industrial. O projeto foi desenvolvido pela

Brasil Biomassa e Energia Renovável empresa com reconhecimento internacional no

desenvolvimento de plantas industriais de biomassa e briquete e a responsabilidade técnica e

industrial na implantação das maiores unidades industriais no Brasil.

Com a intensa necessidade global de tecnologias limpas para a geração de energia, o projeto

possui conceitos econômicos, sociais e ambientais legítimos de uma inovação tecnológica. A

empresa pretende realizar todo o processo de industrialização a utilização dos resíduos

industriais do setor madeireiro utilizando a logística estadual até o porto Rio Grande. Isto

permitirá uma maior segurança no controle, na qualidade e na procedência do produto final,

garantindo o impacto ambiental e a sustentabilidade do projeto industrial.
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RESUMO EXECUTIVO VIABILLIDADE

A introdução da indústria de briquete é uma medida estratégica em que se podem obter

representativos benefícios para as empresas locais (uso sustentável dos resíduos, uma política

ambiental e o desenvolvimento de novos empregos), no sentido de reduzir o impacto ambiental

e a redução de emissão de gases do efeito estufa. Esta medida tem efeitos relevantes como o

de redução da emissão de C02 dos resíduos que ficam em decomposição na forma de passivo

ambiental.

Além da contribuição que a introdução da indústria de briquete poderia trazer para reduzir a

dependência por combustíveis, como fonte local de energia para frigoríficos, indústrias, hotéis

e um atrativo para a instalação de novas empresas e de implementação em uma nova fonte de

exportação.

Para a viabilidade deste projeto, e pensando em aspectos, tais como, empregabilidade e

distribuição de renda, entende-se que uma alternativa satisfatória para a produção de briquete.

A produção de briquete pode gerar um produto industrializado de valor agregado, cuja

demanda é forte e crescente no mercado externo.



WOODBRIQUETE RS

RESUMO EXECUTIVO OBJETIVOS

Os objetivos do projeto industrial visam:

I) Aproveitamento dos resíduos industriais e florestais em toda a região próxima de Capivari do

Sul para a produção anual de 36.000 toneladas para a produção de briquete. Garantia de

segurança no abastecimento do mercado industrial com uma fonte renovável de energia e um

adicional de exportação para os mercados dos Estados Unidos e Europa.

II) Estimulo para a produção e no consumo de briquete como uma fonte alternativa de energia,

para o desenvolvimento de novos negócios e para a geração de novos empregos no Estado.

Este objetivo vai gerar um aumento da eficiência energética e na redução das emissões de CO2,

diminuição do peso dos combustíveis fósseis nas fontes primárias de energia.

III) Garantir a adequação ambiental de todo o processo energético, reduzindo os impactos

ambientais na região. Uma política sustentável que venha em se constituir no motor do

desenvolvimento econômico, social e tecnológico e que venha em fomentar negócios e

investimentos.



WOODBRIQUETE RS

EMPRESA INDUSTRIAL BRIQUETE



Nome da ApresentaçãoWOODBRIQUETE RS

EMPRESA

A empresa tem experiência no desenvolvimento de atividades

industriais, constituída como uma empresa inovadora e

moderna que pretende em desenvolver os projetos renováveis

com o uso de resíduos industriais e florestais para a geração

de energia no mercado nacional e internacional.

A empresa especializada no aproveitamento de resíduos

florestais e industriais e energia limpa e renovável, conta com

a participação de profissionais com larga experiência

profissional do setor florestal.

É um empreendimento resultante da experiência dos seus

sócios fundadores e fundamentado nas melhores

informações sobre aproveitamento de resíduos e de

desperdícios de madeira disponíveis no Rio Grande do Sul.

A empresa é dedicada a gerar combustível alternativo para

geração de energia sustentável priorizando a utilização de

biomassa desperdiçada, comprometida com a preservação

do meio ambiente.
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ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO

Todos os sócios são empresários e atuam em produção e extração florestal com grande

experiência profissional.

Abaixo um resumo do quadro administrativo e industrial da empresa produtora de Briquete.
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NEGÓCIO EMPRESARIAL
A empresa produzirá briquete de madeira - partículas

desidratadas e prensadas com alto poder calorífico que

servem como combustível para o setor industrial.

Este novo negócio foi inspirado na crescente

necessidade por fontes renováveis de energia. Uma

tendência global que tem se fortalecido nos últimos

anos, principalmente na União Européia, que se

destaca por estabelecer metas e incentivos para a

substituição de combustíveis fósseis em sua matriz

energética.

A produção, que se iniciará em 2022, será baseada em

aquisição de resíduos industriais em duas regiões em

Rio Grande do Sul englobando 3.200 indústrias

madeireiras para uso exclusivo na produção de briquete

geração de energia.

A meta da empresa é alcançar a capacidade produtiva

de 36.000 toneladas de woodbriquete.
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MISSÃO E VISÃO 
MISSÃO

Contribuir decisivamente para o desenvolvimento

econômico e social do Brasil, através da oferta garantida

de soluções integradas de energia renovável sem danos

ambientais.

Oferecer produtos de base florestal renovável

destacando-se globalmente pelo desenvolvimento de

soluções inovadoras e contínua busca da excelência e

sustentabilidade em nossas operações.

Empresa brasileira que será produtora e exportadora de

Briquete de alta qualidade técnica para atender o

mercado internacional.

Busca contribuir para o desenvolvimento social,

econômico e ambiental, por meio da utilização

responsável dos recursos naturais renováveis para a

geração de energia.

VISÃO

Estar entre as maiores e mais rentáveis empresas

produtoras de energia limpa e renovável e ser reconhecida

pelas práticas de respeito às pessoas e ao meio ambiente

Ser expoente no desenvolvimento de projetos sustentáveis

e uma indústria nacional de produção de Briquete para a

geração de energia e reconhecida como uma empresa que

valoriza o meio-ambiente.

Estabelece relações claras e duradouras, fundamentadas

na ética e orientadas para a geração de valor a todas as

partes de interesse. A criatividade, associada a uma

contínua busca pelo desenvolvimento tecnológico,

proporciona a oferta de qualidade e confiabilidade em

produtos.
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VALORES 
VALORES

Nossas ações são orientadas por princípios de justiça

social, valorização da vida, bem-estar coletivo, respeito às

pessoas, comprometimento com a sustentabilidade

social, econômica e de valorização ao meio-ambiente.

Compromisso. Nossos compromissos, assumidos com

clientes, parceiros, funcionários ou comunidades, serão

respeitados em qualquer hipótese. Credibilidade é o

nosso maior patrimônio. Acreditamos na valorização do

talento e do desempenho de cada um de nossos

profissionais.

Integridade e Segurança. Preservação da vida como valor

fundamental da empresa, da transparência e dos

princípios éticos como norte para toda e qualquer ação ou

decisão.

Responsabilidade Socioambiental

Pensa os negócios da empresa e seus impactos com visão

sustentável, contribuindo para os avanços

socioambientais e econômicos da sociedade.

Excelência. Busca constante pela excelência em tudo o

que fazemos aliada às melhores práticas, assegurando

resultados sustentáveis e de alto padrão.

Visão Global. Vai além das fronteiras da empresa e

compreende o ambiente de negócios como um conjunto

de relações interdependentes.

Liderança. Inspira e direciona pessoas e equipes para a

sustentação das estratégias da empresa.

Empreendedorismo. Busca novas perspectivas para os

negócios e mobiliza recursos para sua implementação.

Relações de Qualidade. Cria um ambiente em que se

cultivam relações de transparência, respeito e confiança.

Dedicação. Sustenta o ambiente de trabalho com energia,

autonomia e motivação, por meio de dedicação e alto

nível de comprometimento.
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LOCALIZAÇÃO E FORNECIMENTO



Na região onde a empresa pretende implantar a unidade industrial

encontra-se dentro de um pólo florestal com grandes

estabelecimentos produtores de madeira serrada gerando de um

grande contigente de resíduos florestais e industriais a serem

utilizados na unidade de briquete.

Os dados evidenciam a grande importância da atividade relacionada à

produção de madeira, que representa mais de um terço do valor

adicionado na região. A fabricação de produtos de madeira ocupa a

quarta posição com 7,34 %. Por outro lado, a indústria relacionada à

madeira é responsável por cerca de 36,5% da geração de empregos e

a de papel e papelão por 28,2%, o que caracteriza sua importância

econômica e social.

Segundo o Sindimadeira, a região tem cerca de 285 mil hectares de

floresta plantada. Além disso, a indústria de base florestal da região

tem 265 indústrias, considerando do desdobramento da madeira até

as fábricas de móveis, emprega diretamente 6.900 profissionais e

outros 15.780 indiretos.

A quantidade de resíduos destinados à produção de energia na região

está relacionada ao segmento da indústria que gera produtos finais à

base de madeira sólida.

De acordo com pesquisa realizada, o volume de resíduos estimados

em toda a região é de cerca de 400 mil toneladas mensais. A

quantidade de resíduos refere-se a uma amostra de 70 (setenta)

empresas, representando cerca de 22 % do total de empresas

existentes na região.

WOODBRIQUETE RS

GARANTIA DE FORNECIMENTO
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GARANTIA DE FORNECIMENTO

Segundo levantamento técnico da Brasil Biomassa a região possui florestas de Pinus e

Eucalyptus com quase 78,2 mil toneladas de resíduos florestais e da indústria de madeira

geradas por mês em um raio de 120 km da unidade industrial, cerca de 18 mil ficam

armazenadas a céu aberto, sem nenhum tipo de uso.

Em nosso planejamento estratégico para a viabilidade da unidade industrial apresentamos que

na região encontram-se grandes quantitativos gerados no processo de fabricação de madeira,

desde a fase da extração florestal até o processo industrial que podem ser utilizados pela

unidade industrial produtora de wood briquete

TIPO DE RESÍDUOS QUANTIDADE MÊS (ton)

Cavaco com casca 37.738,0

Cavaco sem casca 11.100,0

Serragem 10.851,0

Resíduo não qualificado 8.350,0

Casca 3.630,0

Maravalha 2.190,0

Rolo resto 2.176,0

Destopo 827,0

Costaneira com Casca 690,0

Lâmina 290,0

Refilo 280,0

Costaneira sem Casca 80,0

TOTAL 78.122,0
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GARANTIA DE FORNECIMENTO

Em nosso planejamento estratégico para a viabilidade da unidade industrial apresentamos o

mapeamento dos estabelecimento no setor de serraria e de madeira onde comprovamos a

existência de um grande aglomerado de empresas em proximidade máxima de 100 km da

instalação da unidade industrial com um grande quantitativo de resíduos industriais gerados.

Na região, o volume de resíduos do setor de madeira serrada, serrarias e movelaria ultrapassm

a o volume obtida no processo de desdobro das toras de madeira e, ao mesmo tempo, a

maioria das serrarias e movelarias ainda não tem um programa de aproveitamento destes

resíduos. Existem duas premissas a considerar: • o volume espacial ocupado pelos resíduos

dentro da área da serraria; • os danos ambientais de práticas incorretas da destinação de

resíduos, como a queima e a deposição irregular (cada vez mais penalizados pelo rigor da

fiscalização).
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GARANTIA DE FORNECIMENTO

Os diretores da unidade industrial de briquete estão firmando contratos de aquisição de

matéria-prima para a produção industrial na região. O contingente de matéria-prima é

suficiente para garantir toda a produção industrial e para uma futura ampliação na unidade

industrial.

Abaixo apresentamos um grande fornecedor da unidade de briquete com uma grande

quantidade de serragem e pó-de-maravalha:
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LOGISTICA DE EXPORTAÇÃO 

Estrategicamente a unidade industrial vai utilizar a logística de transporte rodoviária até o

porto do Rio Grande, o principal canal de exportação do Rio Grande do Sul. O Porto de Rio

Grande é de grande importância para o Mercosul, e também o principal ponto der

multimodalidade do estado, fazendo com que parte do sistema rodoviário e ferroviário tenham

o Porto de Rio Grande como foco. O Porto de Rio Grande, chegou a 18 milhões de toneladas,

consolidado como o segundo maior porto com movimento de containers do Brasil, e o terceiro

em cargas.

Dotado de uma completa infraestrutura operacional o porto gaúcho é considerado o segundo

mais importante porto do país para o desenvolvimento do comércio internacional brasileiro.

Outra grande vantagem do Porto do Rio Grande é a disponibilidade de malhas modais

diversificadas e bem distribuídas no território do Rio Grande do Sul. Com uma excelente oferta

de infraestruturas de transporte, compreendendo os modais rodoviário, hidroviário, ferroviário

e aeroportuário, os caminhos que levam ao porto gaúcho estão em estado de conservação

considerado dos melhores no cenário nacional. A multimodalidade do Porto do Rio Grande é

um importante fator na redução de custos e no aumento da eficiência logística, agregando

maior valor às mercadorias que passam por suas instalações.
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BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA 

Fundada em 2005, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a

Brasil Biomassa e Energia Renovável é hoje a empresa líder na

América Latina na sua área de atuação e especialidade. Empresa

pioneira no Brasil integra em um único núcleo quatro áreas de

atuação: consultoria, engenharia e projetos industriais,

gerenciamento e marketing internacional e desenvolvimento de

negócios inovadores e projetos sustentáveis (biomassa para

geração de energia térmica, woodchips, bio woodpellets e bio

woodbriquete) ao setor industrial, florestal, celulose e

sucroenergético e na gestão internacional de negócios

(marketing internacional). Empresa fundadora da Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável.

BRASIL BIOMASSA E ENERGIA RENOVÁVEL

Sede Paraná. Av. Candido Hartmann, 570 24-243 Curitiba Paraná Brasil CEP

80730-440 Fone: 41 33352284 - 41 996473481

E-mail: Brasil diretoria@brasilbiomassa.com.br

ABIB  www.abibbrasil.coml.br

BBER www.brasilbiomassa.com.br

ABIB BBER BRIQUETE www.wix.com/abibbrasil/briquete

http://www.abibbrasil.coml.br/
http://www.brasilbiomassa.com.br/
http://www.wix.com/abibbrasil/briquete
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BRASIL BIOMASSA DIRETORIA

Brasil Biomassa nossos clientes

A história da Brasil Biomassa está

ligada tradicionalmente à

atividade de consultoria, produção

industrial e exportação,

engenharia e gestão empresarial

e investimentos e de

desenvolvimento de novos

negócios e projetos sustentáveis.

O Diretor da BBER CELSO

MARCELO DE OLIVEIRA é consultor

especializado em Projeto

Ambiental e Empresarial e

Energias Renováveis com 45 Livros

Publicados no Brasil e Exterior.

Autor das Obras Energias

Renováveis e WoodPellets Brasil.

Participou da fundação da

International Renewable Energy e

da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável o qual é presidente

desde a sua fundação. Atua como

consultor em projetos industriais

nacionais e internacionais.
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BRASIL BIOMASSA EXPERIÊNCIA

Brasil Biomassa nossos clientes

Energias Renováveis e Biomassa

e Gestão de Negócios

Internacionais no Brasil, Portugal

e Estados Unidos. Conferencista

com mais de cento e cinco

palestras em Congressos com

destaque All About Energy e

Biomass Investing Brazil.

Energy Summit 2011 e America

Pulp & Paper Outlook Conference.

Coordenador do Congresso

Brasileiro de Biomassa e

Bioenergia. participação da

Missão Brasil Holanda Acordo

Bilateral de Bioenergia e

Biomassa.

Membro da World Bioenergy

Association. Exportador de

Woodchips para o Oriente Médio

– CTG Inc. Atualmente é Consultor

no Desenvolvimento de Projetos

Industriais de Bio Wood Pellets

das maiores empresas do setor

florestal e celulose
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BRASIL BIOMASSA INTERNACIONAL

Brasil Biomassa clientes internacionais 

Diretor Executivo da Brasil

Biomassa e Energia Renovável e

da sociedade Luso-Brasileira

European Energy SRL. Presidente

da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável.
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BRASIL BIOMASSA EXPERIÊNCIA

A Brasil Biomassa possui uma larga experiência na elaboração de

projetos industriais sustentáveis com o uso de biomassa florestal,

agrícola e industrial para a produção de woodchips, Wood biopellets e

Wood biobriquete. Nossos principais clientes BMG, Cosan Raizen,

Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Gaia Energia, GSW Energias

Renováveis, Naturasul, Nova Itália Florestal, Saccaro e Forest Brazil.

A Brasil Biomassa tem como política de qualidade em prestar serviços

de consultoria, projetos e gerenciamento estratégico com qualidade,

satisfazendo as necessidades dos clientes e da empresa, buscando

sempre a melhoria do nosso trabalho. Membros BBER formado de

consultores em biomassa e bioenergia e de especialistas em projetos

industriais sustentáveis. Projetos industriais realizados em âmbito

nacional e internacional.

EXPERIÊNCIA 
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BRIQUETE E PROCESSO INDUSTRIAL
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WOOD BRIQUETE

O Briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que é resultado do processo de secagem e

prensagem de serragem ou pó dos mais diversos tipos de madeira e de resíduos florestais e

industriais. O briquete é adequado para uso em caldeiras industriais e também na substituição

com grande eficiência o uso da lenha comum, o óleo combustível e o gás natural.

Os briquetes são considerados lenha de qualidade, produzidos a partir da compactação de

resíduos lignocelulósicos, utilizando pressão e temperatura. Segundo Fontes et al. (1984), por

meio da briquetagem consegue-se um combustível com homogeneidade granulométrica, maior

densidade e resistência à geração de finos.

O efeito de densificação proporcionado pela briquetagem produz um combustível com maior

concentração energética por unidade de volume que, aliado à resistência adquirida, viabiliza

técnica e economicamente o transporte a distâncias maiores. Além disso, os briquetes

apresentam formato regular e constituição homogênea. Os briquetes podem ser produzidos

utilizando apenas um material lignocelulósico ou a mistura deles. É comum adicionar serragem

aos produzidos com outros materiais e o carvão vegetal, para aumentar o poder calorífico.
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WOOD BRIQUETE

O Wood Briquete é o combustível sólido mais limpo. A combustão é muito mais eficiente e

liberta muito menos fumaça que a lenha normal. Isto é devido ao baixo teor de umidade do

briquete, resultado do tratamento industrial de compactação. O seu tamanho permite dosear

unidade a unidade a quantidade que vai ser queimada para produção de energia. Uma

tonelada de briquete produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada e meia de

madeira. Assim sendo, o briquete de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento

e de transporte.

Redução da dependência energética. Em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o

petróleo representa um ponto muito importante, devido ao crescente aumento dos preços

destes combustíveis e à diminuição das suas reservas. A matéria-prima para a produção de

briquete apresenta uma grande disponibilidade e versatilidade. A matéria-prima pode ser

proveniente de diversas fontes: resíduos florestais, industriais ou agrícolas e de plantações

energéticas. Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-

prima para a produção de briquete é resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator

contribui significativamente para a redução do risco de incêndios.
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WOOD BRIQUETE

Tem as seguintes vantagens: O Briquete é o combustível sólido mais limpo que existe no mercado.

Devido às caldeiras de combustão altamente eficiente 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 o Briquete uma das formas de aquecimento menos

poluente disponíveis atualmente no mercado. Devido ao tratamento na sua transformação, a

umidade do Briquete é extremamente reduzida, o que permite que a combustão seja muito mais

eficiente e liberte muito menos CO2. Além disso, o seu tamanho permite dosear unidade a

unidade a quantidade que vai ser queimada para produção de energia. Não é necessário cortar

árvores para a produção de Briquete, porque a matéria-prima que utiliza é o resíduo florestal.

Como a sua matéria-prima que utiliza são subprodutos da indústria e resíduos florestais , o preço

dos Briquete tem um custo menor do que os preços de outros tipos de combustíveis. Como

conseqüência, os Briquetes reduzem a nossa dependência energética em relação ao gás e ao

petróleo. O Briquete é uma forma sustentável de energia. O uso da matéria-prima necessária para

a produção do Briquete tem como conseqüência a limpeza dos resíduos florestais, o que, por sua

vez, contribui para uma grande redução do risco de incêndios e queimadas. O Briquete é

diferenciado no mercado. Poder calorífico competitivo (substituto potencial do petróleo, gás

natural). Flexibilidade de movimentação e automação.O armazenamento do Briquete é mais

seguro, porque não possuem os riscos associados ao gás e o petróleo e não há fugas nem perigo

de explosão. O Briquete é um combustível limpo, natural, renovável e amigo do ambiente; assim

sendo, estão previstos benefícios fiscais para a produção e exportação de Briquete.
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WOOD BRIQUETE

Vantagens Ecológicas do Uso de Briquete. Utilizando exclusivamente na sua constituição resíduos

não implica em utilizar qualquer produto florestal. Ao dar um destino aos resíduos das limpezas,

diminui-se o risco de incêndios. Tem menor impacto ecológico face a combustíveis derivados do

petróleo e o carvão, e é classificado como um combustível renovável, da categoria da Biomassa. É

uma matéria-prima disponível no nosso país (logo uma fonte de energia endógena) A reduzida

emissão de cinzas e partículas poluentes, tornam o briquete num combustível renovável e de

energia.

Vantagens Econômicas e Funcionais do Uso de Briquete. O aspecto principal é sem dúvida a sua

funcionalidade, pelo sentido prático que proporciona o manuseamento e armazenamento.

Utilizados em embalagens que garantem um fácil transporte. Acendem rapidamente (em

recuperadores automáticos) e deixam pouco resíduos de cinzas, o que facilita a limpeza. O menor

consumo face à madeira, o custo inferior quando comparado com o gás, diesel e eletricidade,

permite uma poupança considerável no aquecimento seja periférico ou central. Permite o

conforto e beleza com uma combustão mais limpa, eficaz e com maior aproveitamento calórico.

Os briquetes reduzem o impacto ambiental, ajuda a conservar florestas, sua matéria-prima é

disponível o ano todo em determinadas regiões, eliminam resíduos e são de tamanho uniforme, o

que facilita seu manuseio, transporte e armazenamento.

Os briquetes podem ser utilizados para diversos fins, tanto em indústrias como em residências,

em fornalhas ou caldeiras que queimam lenha ou qualquer outro material particulado. Pode ser

utilizado em cerâmicas, pizzarias, padarias e indústrias em geral. O uso em residências é como

combustível para lareiras, fogões e fornos.
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SINTESE DO PROCESSO PRODUTIVO

O processo de produção da WoodBriquete Rio Grande do Sul pode ser dividido em quatro

etapas: alimentação ou preparação; mistura; compressão e tratamento térmico.

Preparação. Consiste na determinação das características de compactação do material a ser

briquetado e do tipo de equipamento que deve ser utilizado, para facilitar a adesão das

partículas finas. A determinação das propriedades do material permite conhecer não só o valor

máximo da pressão a ser aplicada, como também a taxa de compactação requerida pelo

material.

O conhecimento do coeficiente de atrito do material permite gerar uma previsão do

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

briquetes úmidos poderá ser ou não danificada durante a queda. A quantidade de aglutinante

ou ligante necessária à produção de briquetes com boa resistência mecânica depende, entre

outros fatores, da qualidade do material a ser briquetado e do próprio aglutinante.
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SINTESE DO PROCESSO PRODUTIVO

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

fundamental importância que o aglutinante seja distribuído uniformemente por toda superfície

do material a ser briquetado. O misturador deverá ser dimensionado de modo que o tempo de

residência da mistura no equipamento não seja elevado. Quando há necessidade de

tratamento térmico da mistura, o mesmo pode ser realizado no próprio equipamento por meio

da aplicação de vapores saturados ou superaquecidos. A mistura deve apresentar uma

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

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

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

Quando os briquetes deixarem a prensa e a pressão for relaxada, os gases expandem,

causando fraturas no briquete. No manuseio de materiais com pequena densidade aparente,

torna-se necessária a remoção dos grandes volumes de ar antes da alimentação do material na

unidade de compactação. Nesses casos torna-se recomendável a utilização de alimentadores

por meio de vácuo, sendo esse o responsável pela remoção do ar presente no alimentador.
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SINTESE DO PROCESSO PRODUTIVO

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

de alimentação, onde serão compactados pelo pistão. Conforme podemos ver no esquema de

funcionamento abaixo, as principais partes que compõem a pré-compactação são a hélice, o

funil e a câmera de alimentação.Nesse setor estão algumas das vantagens do equipamento,

como: Hélice com ângulo de alimentação variável. Câmara de alimentação com resfriamento.

Hélice com pontas especiais. Suporte da hélice reforçado. Câmara de alimentação com

formato especial.

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

montados um diante do outro, giram com velocidade de rotação igual e em sentidos contrários.

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

a partir do ponto em que se inicia a ação da força de compressão sobre o material, atingindo o

seu valor máximo no ponto de menor distância entre os rolos, caindo de forma abrupta até a

liberação e saída do aglomerado.

A forma das cavidades do equipamento e, conseqüentemente, do briquete, é função da

susceptibilidade do material à compactação. Para materiais que apresentam dificuldade de

compactação são utilizadas formas arqueadas, eliminando o plano de divisão dos briquetes,

ocorrendo então uma distribuição mais uniforme da pressão. Essa distribuição mais uniforme

permite a utilização de pressões mais elevadas.

Entretanto, tal procedimento pode provocar a redução da vida útil dos elementos de

compactação da prensa. Quando se deseja um produto aglomerado com um tamanho menor

que 8 mm, realiza-se normalmente uma primeira compactação do material, seguida da

fragmentação e posterior classificação granulométrica, recuperando a fração que apresente o

tamanho desejado. A compactação inicial pode ser realizada por meio da briquetagem

convencional ou na compressão de partículas na forma de barras ou de folhas, podendo essa

ser do tipo lisas ou onduladas. Outro aspecto importante é a redução do impacto ambiental,

devido à eliminação da emissão de material particulado para o meio ambiente.



WOODBRIQUETE RS

SIMULAÇÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

MOEGA DE ALIMENTACAO DO MOINHO

Características Técnicas: Utilizado para recepcionar e armazenar o resíduo utilizado; Utilizado

como rosca de transferência ou como rosca dosadora no sentido horizontal ou

inclinado; Forma construtiva do caracol por hélice metálica soldada sobre tubo de aço com

passo variável;

• Na parte inferior da rosca contem uma caixa de recepção de material;

• Rosca caracol apoiado numa extremidade por mancal com rolamentos, na outra extremidade

possui uma espiga num mancal intermediário que serve para unir este caracol com o seguinte.

• Ponteira projetada para receber o acionamento;

• Acionamento atraves de motor e redutor;

• Potencia do motor = 7,5 cv.;

• Quantidade = 01 Unidades;

• Material a transportar = Cavaco;

• Comprimento da Moega = 3.000,0

• Diâmetro aproximado da Rosca = ate O 250mm;

• Preparo da superfície = Limpeza com jato abrasivo;

• Pintura de fundo em Primer Epoxi;

• Pintura de acabamento = Epoxi
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

TRANSPORTADOR DE CORREIA 20 ” X 12.500MM

Características Técnicas:

• Aplicavel para transporte de residuos como, cascas, serragens, cavacos e outros materiais a

granel;

• Forma construtiva em modulos, com flanges nas extremidades para uniao das mesmas;

• Acionamento atraves de moto-redutor;

• Potencia do motor = 4 cv;

• Material a transportar = Cavaco

• Sistema economico de transporte horizontal ou inclinado de material a granel;

• Projeto simples com baixo custo operacional e manutencao reduzida;

• Utilizada para elevada velocidade de transporte e grande durabilidade;

• Permite longas distancias de transporte;

• Transporte com correia na forma plana;

• Deslizamento dentro de calha

• Diametro do rolete de retorno: 60 mm;

• Distancia entre roletes de retorno: 2.000 mm;

• Roletes de retorno construidos em tubos de aco com rolamentos de esferas encaixados em

suportes metalicos, colocados equidistantes ao longo do transportador;

• Estrutura metalica em chapa de aco construida sobre modulos;

• Esticador de correia tipo parafuso para manter tensao de tracao e pressao sobre o tambor de

acionamento garantindo o arraste da correia;

• Tambores em estrutura metalica bem reforcada, construida em forma concava para garantir

o perfeito alinhamento da correia;

• Tambores de acionamento e de retorno emborrachados para perfeita transmissao;

• Diametro dos tambores: 300 mm;

Mancais com rolamentos bem dimensionados;

• Comprimento entre centro dos tambores = 12.500 mm;

• Correia 20”de largura com 02 lonas;

• Tratamento de limpeza com jato de granalha;

• Pintura de fundo em Primer Epoxi;

• Pintura de acabamento = Epoxi na cor a definir pelo cliente;
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

MOINHO DE MARTELO MMT 980

Características Técnicas: Moinho de martelo utilizado para fragmentação de resíduos vegetais

em altas velocidades; Moinho de martelo de fabricação moderna e extremamente robusta,

estrutura em aço ASTM A-36; Martelos fabricados em Aço fundido ASTM A-128; Rolamentos

duplos de rolos compensadores com folga C3 de 1olinha SKF ou NSK, alojamento super

dimensionados e vedação Retentor. Rotor montado através de anéis de expansão, acionado

através de polias e correias trapezoidais;

• Eixo do rotor em aço SAE 4340; Diâmetro do rotor: 980mm; Largura do rotor: 400mm;

Rotação do rotor: 1.750 RPM; Balanceamento estático e dinâmico total;

• Câmara de moagem de fácil acesso, permitindo a troca ou reposição das peneiras;

• Peneiras fabricadas em perfil de ferro chato montado em módulos dentro da granulometria

desejada;

• Equipamento fabricado com base rígida, fixo em chassis metálico super-reforçado;

• Capacidade de produção: 2,25Ton/h;

• Tipo de resíduo na entrada: Cavaco Umidade do resíduo na entrada: 50%;

• Peso especifico do resíduo na entrada: 350kg/m3; Peneira: 19mm;

• Potencia do Acionamento: 75cv;

• Painel de comando localizado no painel principal.
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

MOEGA DE ALIMENTACAO DO SECADOR

Características Técnicas:

• Utilizado para recepcionar e armazenar o resíduo utilizado;

• Utilizado como rosca de transferência ou como rosca dosadora no sentido horizontal ou

inclinado;

• Forma construtiva do caracol por helice metalica soldada sobre tubo de aco com passo

variavel;

• Na parte inferior da rosca contem uma caixa de recepcao de material;

• Rosca caracol apoiado numa extremidade por mancal com rolamentos, na outra

extremidade possui uma espiga num mancal intermediario que serve para unir este caracol

com o seguinte.

• Ponteira projetada para receber o acionamento;

• Acionamento atraves de motor e redutor;

• Potencia do motor = 7,5 cv.;

• Quantidade = 01 Unidades;

• Material a transportar = Serragem; Comprimento da Moega = 3.000,0 Diametro aproximado

da Rosca = ate O 250mm; Preparo da superficie = Limpeza com jato abrasivo;

• Pintura de fundo em Primer Epoxi;

• Pintura de acabamento = Epoxi
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

SECADOR ROTATIVO

Características Complementares: (Serragem)

• Capacidade do Secador =Nas condicoes de material e umidade proposto o secador tem

capacidade para secagem de 4.000 kg/h de material seco com 12% de umidade na saida do

secador considerando uma umidade inicial de ate 50%. A capacidade do secador muda com

relacao direta a umidade de entrada do material;

• Demais dados tecnicos do material conforme descricao nas tabelas anexas dessa proposta;

Características Técnicas:

• Sistema de Tambor Rotativo com um passe no processo de secagem;

• Construcao em chapa de aco de qualidade estrutural, calandrada e soldada eletricamente;

• Espessuras do material empregado na pista do secador: 16 mm na base do suporte da pista

soldada junto ao secador, 25mm pista interna do anel, 38 mm pista externa do anel;

• Os aneis sao responsaveis pelo sistema giratorio do secador e o conjunto e fixado sobre o

tambor por meio de parafusos evitando quaisquer trincas oriundas das dilatacoes;

• Os aneis sao usinados e retificados garantindo a total uniformidade do conjunto;

• Peso aproximado do secador: 15.000kg;

• Equipamento projetado para secagem atraves da circulacao do material pelo interior do

cilindro, com avanco pelas pas dispostas em todo o comprimento e diametro em forma de

caracol, proporcionando o avanco uniforme e movimentacao do material de modo a manter

constante contato com os gases quentes providos da fornalha.

• Sistema de secagem avancado com pas internas especiais, o material circula por tempo

apropriado para garantir o maior contato e troca termica, eficiencia de secagem superior;

• Diametro externo do corpo cilindro: O 2.400 mm;

• Comprimento do corpo principal do cilindro = 15.000 mm;

• O material seco e transportado ate o final do secador onde e coletado atraves de succao.

Os gases sao separados e transportados ate o filtro ocorrendo a separacao do material, dos

gases e vapor do processo, expelindo a agua em forma de vapor para a atmosfera;

• Tratamento de limpeza com liquido decapante;

• Pintura em epoxi na cor aluminio alta temperatura;
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

BASE DO SECADOR

Características Técnicas: Estrutura de suporte fabricada em chapa de aco estrutural formando

um chassis todo soldado para fixacao do conjunto rodanas que suportam o secador;

• Sistema giratorio sobre par de Roletes, sustentado por Mancais e Rolamentos de Rolos;

• Rolamentos duplos de rolos compensadores com folga C3 de 1olinha SKF ou NSK,

alojamento super dimensionados e vedacao Retentor Sabo;

• Acionamento atraves de Moto Redutor em cada rodana;

• Potencia individual de acionamento: 6,0CV;

• Potencia total para acionamento = 12,0 cv;

TUBULACAO DE GASES

Características Técnicas:

• Dutos construidos em chapa de aco SAE 1020;

• Dutos para interligacao entre o secador filtro ciclone e exaustor de tiragem;

• Dutos para transporte do material seco ate o deposito ou silo;

• Fornecidos em modulos com extremidades flangeadas, facilitando a montagem;

• Forma construtiva redonda para entrada dos gazes quentes, entrada de ar frio e alivio;

• Espessura da Chapa: 3,00 mm e 2 mm;

• Comprimento dos dutos de acordo com a disponibilidade dos equipamento, sempre na forma

mais economica, racional e funcional.
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE

FILTROS CICLONES O1.600MM

Características Técnicas: Tem por objetivo separar o material seco do vapor emitido pela

separacao da agua na serragem; Construidos em chapa de aco SAE 1020; Bocal inferior para

descarga do material seco. Quantidades: 01 unidades. Apoio nas extremidades com mancais e

rolamentos. Mancalizacao extremidades. Acionamento redutor a motor. Potencia motor =3,0 cv

VALVULA ROTATIVA O400

Características Técnicas: Utilizado na dosagem dos combustiveis solidos, evita o retorno de

fluxo dos gases para dentro do alimentador silo pulmao. Conjunto de acionamento (motor e

redutor) para cada valvula rotativa, proporciona a parada de qualquer valvula sem a interrupcao

das demais. Estrutura em chapa de aco SAE 1020.

EXAUSTOR DE TIRAGEM

Características Técnicas: Exaustor tipo centrifugo para servicos pesados. Fabricacao em chapa

de aco carbono SAE 1020 de qualidade estrutural e construcao robusta. Janelas com setor

removivel para permitir a limpeza e manutencao. Juntas de dilatacao. Dreno e acessorios.

Mancais individuais com rolamentos auto-compensadores de rolos e bucha com folga C3.

Rotor com as pas retas inclinadas para tras. Modelo = EAL 600 na exaustao dos gases. Motor

WEG IV P. Potencia =30cv. Pintura em epoxi na cor aluminio alta temperatura.



PINCA DE APERTO AUTOMATIZADA

Desenvolvido para automatizar e facilitar o processo de briquetagem.

Vantagens:

• Qualidade no processo de briquetagem;

• Tempo de operacao;

• Diminuicao de esforco humano e mao de obra

• Aumento de vida util das pecas de reposicao;

• Eficiencia durante a operacionalizacao da maquina e com tempo de reposta mais rapido que o

manual.

Características técnicas:

• Construido em aco (tubo) em qualidade estrutural dentro das normas da ABNT (Associacao

Brasileira de Normas Tecnicas)

• Composto por: Bomba de engrenagem 1cv U 06-EE-b32-B2-175 Tanque externo capacidade

15 litros de oleo. Acionamento por manopla interligado no painel principal, Mangueiras e

conexoes hidraulicas com visor de pressao tipo relogio

MOEGA DE ALIMENTACAO DA FORNALHA ADL-01

Características Técnicas: Utilizado para recepcionar e armazenar o residuo utilizado. Utilizado

como rosca de transferencia ou como rosca dosadora no sentido horizontal ou inclinado;

• Forma construtiva do caracol por helice metalica soldada sobre tubo de aco com passo

variavel;

• Na parte inferior da rosca contem uma caixa de recepcao de material;

• Rosca caracol apoiado numa extremidade por mancal com rolamentos, na outra extremidade

possui uma espiga num mancal intermediario que serve para unir este caracol com o seguinte.

• Ponteira projetada para receber o acionamento;

• Acionamento atraves de motor e redutor;

• Potencia do motor = 5 ,0cv.; • Quantidade = 01 Unidades; • Material a transportar = Cavaco;

• Comprimento da Moega =3.000,0 • Diametro aproximado da Rosca = ate O 250mm;

• Preparo da superficie = Limpeza com jato abrasivo;• Pintura de fundo em Primer Epoxi;

• Pintura de acabamento = Epoxi
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE



FORNALHA PIROLITICA METALICA

Características Gerais: Sistema de gerador de gases atraves de fornalha com queima direta,

utilizando como fonte de calor combustivel solido tipo cavaco com poder calorifico entre 2.500

kgcal/h e umidade ate 50%. Fornalha tipo queima pirolitica e fabricada em estrutura metalica

com revestimento por tijolo refratario em alumina, acoplado na parte frontal por um alimentador

que faz a injecao automatica de combustivel conforme a necessidade de calor e gases para o

secador. O processo e automatizado junto com a leitura da temperatura ideal para secagem onde

acontece a regulagem do injetor.

Características Técnicas: Sistema pirolitico de queima, proporcionando uma combustao

completa, gerando gases quentes para fornos e processos industriais. Vazao de gases Quentes:

20.000,0Nm3/h. Temperatura Gases quentes: 500 Graus. Poder Calorifico: 1.500.000Kcal/h;

• Fornalha com revestimento interno em tijolo refratario alumina especial para alta temperatura;

• Manta refrataria para isolamento interna entre tijolo e parede metalica.

• Parede interna para quebra chama. Estrutura em chapa de aco de qualidade estrutural.

• Fabricada sobre chassis em estrutura metalica tipo “U” soldado tipo bloco;

• Consumo medio do Combustivel: 20% do volume final de produto acabado;

• Sistemas de grelhas basculantes para movimentacao do combustivel provendo uma queima

completa e uniforme. Grelhas especiais em liga cromo niquel 28%

• Sistema de acionamento das grelhas atraves sistema mecanico automatizado. Fixacao das

grelas sobre carro movel. Acionamento atraves de moto-redutor.Acionamento com Moto Redutor;

• Potencia do motor =2 cv. Ventilador de ar primario para injecao do ar aquecido nas camaras

internas abaixo das grelhas;

• Ventilador centrifugo instalado de modo a proporcionar a circulacao do ar entre as paredes

internas do queimador aquecendo o ar para melhor aproveitamento e performance do combustor;

• Potencia do exaustor = 3,0 CV. Zona de queima divididas em quatro camaras para propor

regulagem individual em cada fase da combustao. Sistema de coleta de cinza automatizada

atraves de transportador de rosca. A descarga da cinza e depositada em recipiente metalico

apropriado. Todo sistema de queima e temperatura dos gases sao automatizados e controlados

dentro de uma variacao minima de controle. Leitura digital no painel de controle. Termometros

instalados no sistema para controle das temperaturas.

WOODBRIQUETE RS

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE



BRIQUETADEIRA

Características Técnicas: Utilizado para recepcionar e armazenar a

serragem. Utilizado como rosca de transferencia ou como rosca

dosadora no sentido horizontal ou inclinado;

• Aplicavel para o transporte de residuos de serragem;

• Forma construtiva do caracol por helice metalica soldada sobre

tubo de aco com passo variavel;

• Na parte inferior da rosca contem uma caixa de recepcao de

material;

• Rosca caracol apoiado numa extremidade por mancal com

rolamentos, na outra

extremidade possui uma espiga num mancal intermediario que serve

para unir este caracol com o seguinte.

• Ponteira projetada para receber o acionamento. Acionamento

atraves de motor e redutor. Potencia do motor = ate 5,0 cv;

• Material a transportar = Serragem;

• Comprimento da Rosca = 6.000,0 mm;

• Diametro aproximado da Rosca = ate O 250mm;

• Quantidade = 01 Moegas;

• Preparo da superficie = Limpeza com jato abrasivo;

• Pintura de fundo em Primer Epoxi. Pintura de acabamento = Epoxi

BRIQUETADEIRA BL-95/240

Características Técnicas: Modelo BL-95/240 Diametro do Briquete O

93 mm Producao (Serragem) 2 000 Kg/h Diametro do Volante O

1.350 mm Potencia Motor do Helicoidal 7,5 cv Potencia Motor

Principal 100,0 cv

• Dimensoes (A x L x C) 2.300 x 1.500 x 2.600 mm

• Peso Aproximado ― 9.200 kg

WOODBRIQUETE RS

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL BRIQUETE
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MERCADO DE CONSUMO
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MERCADO NACIONAL CONSUMO BRIQUETE
O Briquete é um combustível econômico e com grande eficiência energética para

o uso em caldeiras indústrias das indústrias de cervejaria como da Ambev, de

alimentação como na Nestlé, indústria química e ramo siderúrgico e frigoríficos.



WOODBRIQUETE RS

MERCADO NACIONAL CONSUMO BRIQUETE

Apresentamos algumas empresas nacionais que estamos mantendo contato para o consumo

industrial de Woodbriquete (através de um trabalho desenvolvido pela Associação Brasileira

das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável) e potenciais clientes da unidade industrial de

briquete no Rio Grande do Sul.

http://www.bauducco.com.br/
http://www.belco.com.br/
http://www.cargill.com.br/
http://www.garoto.com.br/
http://www.unilever.com.br/
http://www.volvo.com.br/
http://www.votorantim.com.br/
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MERCADO INTERNACIONAL CONSUMO
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MERCADO INTERNACIONAL CONSUMO

A empresa detém propostas comerciais para a compra futura de toda a produção industrial:
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MERCADO INTERNACIONAL CONSUMO

A empresa detém propostas comerciais para a compra futura de toda a produção industrial:
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MERCADO INTERNACIONAL CONSUMO

A empresa detém propostas comerciais para a compra futura de toda a produção industrial:
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MERCADO INTERNACIONAL CONSUMO

A empresa detém propostas comerciais para a compra futura de toda a produção industrial:
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BRIQUETE VALORIZAÇÃO FINANCEIRA

O briquete tem uma grande valorização no mercado internacional.
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PRODUTO VALORIZADO NA EUROPA

BRIQUETE  £19.00 

10 Kg
BRIQUETE  £275.00 

960 kg

BRIQUETE  £16.99  

10Kg

BRIQUETE  £365,00 

1000 kg



WOODBRIQUETE RS

ANÁLISE SWOT 
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ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES 

PONTOS FORTES 

STRENGTHS - PONTOS FORTES

Percepção crescente no Estado do impacto econômico da utilização de energia e a

valorização do uso de energia renovável.

Percepção Crescente Mundial do impacto ambiental negativo da utilização das energias

fósseis.

Briquete é um Combustível compacto e homogêneo com a finalidade de uso energético

industrial.

Briquete detém um alto teor de energia e preço estável no mercado

Baixo Preço da matéria-prima

Flexibilidade de uso em grandes indústrias geradoras de energia

Produto que vem em agregar valor pelo uso energético

Briquete gera baixa emissão de CO2

Briquete é um Produto com facilidade de estocagem.

Briquete Utilizado na Europa em Termoelétrica

Redução dos Custos de Compra e Fornecimento por tratar de um resíduo descartado no

processo industrial e florestal

Ausência de descartes químicos ou físicos

Produto Renovável e Ecologicamente Correto.

Aspecto Ambiental Positivo e dentro dos objetivos do Protocolo de kioto

Geração de Empregos em toda a cadeira industrial e comercial.

Produto de grande aceitação no Mercado Nacional e Internacional.

Possibilidade de uso em Hotéis, Hospitais e Indústrias da Região.
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ANÁLISE SWOT PONTOS FORTES 

PONTOS FORTES 

STRENGTHS - PONTOS FORTES

Nova alternativa para geração de energia limpa. Fonte de matéria-prima renovável.

Produto (Briquete) diferenciado no mercado. Poder calorífico competitivo (substituto

potencial do petróleo, gás natural). Aumento constante do preço de fontes de energia não-

renováveis.

Flexibilidade de movimentação, armazenamento e automação. Briquete é uma energia

renovável que, ao contrário das restantes, apresenta uma disponibilidade permanente.

O armazenamento dos Briquete é mais seguro, porque não possuem os riscos associados

ao gás e o petróleo: não há fugas nem perigo de explosão. Briquete é um combustível limpo,

natural, renovável e amigo do ambiente.

Mercado Internacional em grande Expansão de Consumo de Briquete em uso residencial e

industrial – termoelétrica co-firing – uso industrial na Europa. Grande déficit entre demanda

internacional de briquete.

A Comissão Européia determinou que até 2020, pelo menos 20% da matriz energética

européia deverá ser composta por fontes de energia renováveis. Com isso, a demanda por

briquete de madeira na Europa aumentará significativamente nos próximos anos.

Perspectiva de aumento no preço na Europa, devido à demanda adicional pelo setor

industrial e termoelétrico. Estudo desenvolvido pela Poyry e Mckinsey indica que a demanda

por biomassa florestal e briquete para energia renovável (eletricidade e aquecimento) pode

alcançar 340 - 420 milhões m3 em 2020
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ANÁLISE SWOT PONTOS FRACOS 

WEAKNESSES – PONTOS FRACOS

Falta de Padronização e Normas no

Mercado Brasileiro envolvendo

Briquete

Falta de Política Nacional de

Incentivo de Uso dos Resíduos

Florestais

Falta de Concorrência do Produto

no Mercado do Rio Grande do Sul

Falta de Cultura Energética

Nacional para o Uso de Briquete e o

Pequeno Conhecimento entre os

Consumidores no Brasil

Mercado Recente no Brasil de

WoodBriquete

Necessidade de profissional

especializado no setor em específico

PONTOS FRACOS 
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ANÁLISE SWOT OPORTUNIDADE 

OPORTUNIDADE

OPPORTUNITIES – OPORTUNIDADE

Crescimento da Economia Brasileira e a Necessidade de fonte de energia para o mercado

consumidor e industrial.

Aumento do Uso de Energias Renováveis no Brasil. Existência de Nichos de Mercado para o

Consumo de Energia Renovável. Posição Geográfica Favorável da Unidade Industrial.

Transporte fácil. Negócios em Franco Desenvolvimento no Mercado Internacional.

Informação e Pesquisa do Setor – Atratividade ao Mercado Industrial. Impacto Sazonal em

toda a Região e Uma Visão Positiva.

Identificar recursos e atividades relacionadas com as competências que a equipe da

manutenção necessita ser reforçada com a implantação da nova empresa.

Definir as melhores práticas da gestão, adaptá-las à empresa, de forma a medir seus

resultados e repetir, de forma a criar um programa benchmarking, com intuito melhorar seu

desempenho para tornar a empresa líder em seu segmento.

Melhorar o acesso a novos mercados, para proporcionar o crescimento da organização para

novos mercados.

Alinhar a empresa ao mercado e com a possibilidade de concorrência. Criar novas

competências de forma a corresponder a fatores de sucesso, explorando ao máximo as

oportunidades oferecidas de mercado. Renovar a competência e a capacidade de seus

recursos humanos com intuito da evolução do mercado do ramo de atuação.
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ANÁLISE SWOT OPORTUNIDADE 

OPORTUNIDADE

Grande potencial de crescimento no mercado nacional. Fixação de empresas especializadas

para serviços de terceiros e fornecedores na região. Reputação da empresa como líder em

qualidade ou tecnologia, em sua especialidade.

Melhoria da Eficiência Energética no Consumo. Potencial Efeito Dinamizador das energias

endógenas e da eficiência sobre a atividade econômica e o emprego. Crescente Consciência

Ambiental Nacional e Internacional favorece a abertura à participação das populações na

promoção das energias endógenas e da eficiência energética como o Briquete.

O grande diferencial deste empreendimento é que são vários fatores que o levam a torná-lo

mais competitivo e interessante, ou seja, além do fato que estaremos recebendo toda a

matéria-prima, com um baixo custo (descarte industrial), entregue em nossa unidade

industrial. Estaremos recebendo os resíduos do processo industrial com umidade baixa,

colocando o nosso produto final com uma qualificação ainda não alcançada no mercado

nacional. Baixa concorrência na área de abrangência do mercado consumidor atual e

potencial. Qualidade com laudo nacional e internacional. Larga aceitação no mercado

consumidor internacional. Recursos Humanos disponíveis com perfil compatível com as

exigências requeridas para cada função. Estrutura física adequada e funcional.

Disponibilidade na região de matéria-prima farta e de baixo custo. Tecnologia de ponta

empregada. Completa infra-estrutura com Tecnologia de Ponta no mercado. Mercado

Nacional em crescimento e amplo desenvolvimento do mercado internacional
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ANÁLISE SWOT AMEAÇAS 

THREATS - PELLETS AMEAÇAS

Reduzida Percepção Nacional das

novas ligações de energia, ambiente e

economia ao nível descentralizado

Pressão sobre os mercados

internacionais de combustíveis fósseis

Em fase de desenvolvimento para o

aumento da industrial no Brasil

Resistência com outras Energias

Concorrentes

Necessidade em ter contratos

internacionais que garantam a

compra da produção industrial

Necessidade em ter a garantia de

fornecimento de matéria-prima

AMEAÇAS
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ANÁLISE SWOT TAXONOMIA RISCOS

TAXONOMIA 

TAXONOMIA DOS RISCOS E AMEAÇAS DO PROJETO

A mitigação de riscos exige a redução da probabilidade e/ou impacto de um evento de

risco adverso até um limite aceitável.

A empresa deve estar está preparada para realizar ações para reduzir a probabilidade

e/ou o impacto de um risco que pode ocorrer no projeto como o cronograma de instalação de

equipamentos (dentro do prazo contratado) e a sua funcionalidade em conformidade com o

contrato de compra dos equipamentos (adequado ao processo industrial), adequação do

produto em conformidade com as normas internacionais (certificação do produto), avaliação

dos fornecedores de matéria-prima para o processo industrial (discutindo o processo de

compra antecipada) e contratação e treinamento de funcionários para o processo industrial

e adequar-se a nova tecnologia (treinamento e avaliação do corpo técnico e de engenharia do

grupo empresarial). Ela deve adotar de processos menos complexos, realizando mais testes

nos equipamentos e no produto final e na escolha de um grupo de fornecimento para a

garantia de todo o processo industrial. A mitigação exige a elaboração de protótipos do

produto junto a empresa de equipamentos industriais para reduzir o risco decorrente do

incremento de escala industrial. O plano de mitigação de riscos vai ser definido durante as

atividades de identificação e avaliação de riscos. Deve ter a garantia de fornecimento e da

compra antecipada da produção industrial. Com isto, a empresa pode estabelecer uma

reunião de riscos, de acordo com o prazo pré-definido na estratégia de gerência de riscos,

para a execução de todas estas atividades.



WOODBRIQUETE RS

PROJETO E FINANCIAMENTO
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FINANCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

FINANCIAMENTO

Relacionamos todos os equipamentos que devem ser objeto de financiamento:

FINANCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS

01 Moega de Recepção 35.000,00

01 Transportador de Correia 20” x 12.500mm 15.400,00

01 Moinho de martelo 980 54.000,00

01 Motor 50 Cv Moinho 21.000,00

01 Moega de alimentação do Secador 35.000,00

01 Moega de alimentação da Fornalha 40.000,00

01 Válvula Rotativa 0 400 8.800,00

01 Fornalha Pirolítica 200.000,00

01 Secador Rotativo 245.000,00

01 Dutos de gases O 800mm 20.000,00

01 Filtro Ciclone O2.000mm 36.000,00

01 Valvula Rotativa O 400mm 8.800,00

01 Exaustor de Tiragem 46.000,00

02 Moega da Briquetadeira O300x8.750mm 50.000,00

02 Briquetadeira BL-95x240 370.000,00

02 Pinca de aperto automatizada Incluso Incluso

02 Painel Comando c/ Inversor Frequencia p/ Briquetadeira 35.000,00

02 Motor Eletrico 100 cv - Briquetadeira 35.000,00

01 Painel de comando Geral Cliente 20.000,00

Montagem e Treinamento Cliente Incluso

TOTAL 1.275.000,00



O projeto objetiva a produção de briquete a partir do processo industrial com os resíduos

florestais e industriais do processo industrial de compensados e de madeireiras da região.

Com o financiamento, a empresa pretende instalar a unidade industrial com avanço na

produção e modernização do parque industrial em Capivari do Sul.

Utilizando de equipamentos nacionais de uma empresa com grande credibilidade no Brasil e

com mais de 50 plantas industriais instaladas. A decisão da empresa em ingressar no

mercado de briquete e em obter o financiamento do equipamentos se justifica pelos

seguintes e principais fatores:

O Briquete é um produto utilizado como fonte de energia doméstica, industrial e termoelétrica

na Europa, Estados Unidos e Ásia e o interesse internacional é enorme. A previsão é de um

aumento geométrico na Europa nos próximos anos e o Brasil precisa ingressar nesse lucrativo

e ecológico mercado.

Melhoria de qualidade e competitividade no mercado de energia como um novo produto

originário de fonte de energia renovável, não poluente e ecologicamente correto. Redução de

custos operacionais para o mercado nacional e internacional.

Aumento da participação no mercado consumidor nacional de energia e o ingresso no

mercado internacional. Perspectivas de elevado nível de crescimento da economia.

A empresa buscará ampliar o mercado, em virtude da sua localização, no Rio Grande do Sul e

em utilizar a estrutura logística no Porto do Rio Grande. Geração de dezenas de empregos

diretos e centenas de novos empregos indiretos no setor madeireiro e florestal e de novos

dividendos tributários para o Estado do Rio Grande do Sul.

WOODBRIQUETE RS

JUSTIFICATIVA DO FINANCIAMENTO
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PLANILHA DADOS GERAIS

DADOS GERAIS

Produção Mensal de Briquete

04 ton./hora – 24 horas – 30 dias
3.000  Toneladas

Produção Anual de Briquete

04 ton./hora – 24 horas – 30 dias – 12 meses
36.000 Toneladas

Preço Base do Produto na Unidade Industrial RS 350,00 Tonelada

Faturamento Bruto Mensal RS 1.050.000,00

Faturamento Bruto Anual RS 12.600.000,00

Produto ANO 

Capacidade 

Max 

Produção - Ano 

01 (%) 

Capacidade 

100% 

01 

Quant. 

Produzida 

Previsão de 

Receitas 

02 

Quant. 

Produzida 

02 (%) 

Capacidade 

Previsão de 

Receitas 

Wood 

Briquete

36.000 Ton. 36.000 12.600.000,00 36.000 100% 12.600.000,00 

Total 36.000 100,0% 36.000 12.600.000,00 36.000 100% 12.600.000,00 

CICLO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL  E RECEITA
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PROJEÇÃO DE RESULTADOS

RESULTADO 

PROJEÇÃO DE 

RESULTADOS

ITEM 02

1. Receita  12.600.000,00

2. Custos de Operação 3.912.717,60

3. Amortizações 259.299,00

3. Resultado Operacional (1-(2+3)) 8.427.984,00

4. Resultado antes dos Impostos 8.427.984,00

5. Impostos Diretos sobre os Lucros 1.223.640,00

6. Resultado Líquido (4-5) 7.204.344,00

7.Dividendos (10% Lucro Líquido) 720..434,40

8. Lucros Retidos (6-7) 6.483.390,60

9. Lucros Acumulados 6.483.390,60



O PayBack. É o número de anos ou meses necessários para que o desembolso correspondente

ao investimento inicial seja recuperado, ou ainda igualado e superado pelas entradas líquidas

acumuladas. Período de PAYBACK (Fracionário) = Último fluxo de caixa acumulado negativo /

1º fluxo de caixa do período correspondente ao 1º acumulado positivo. Resultado de retorno

de investimentos em 2 anos e quatro meses.

Como a diferença entre o investimento inicial e o somatório das entradas atualizadas é

positivo, quer dizer que o projeto tem plena viabilidade financeira, pois este resultado estará

indicando que a taxa interna de retorno é superior ao custo de capital de 10% ao ano, depois

do imposto sobre a renda.

É a taxa que iguala o valor atual líquido dos fluxos de caixa de um projeto a zero. É a taxa que

faz com que o valor atual das entradas seja igual ao valor das saídas. A taxa interna de retorno

encontrada no projeto foi de 42,33 > 10% (custo capital) o que quer dizer que a TIR superou o

custo de capital, significando que as aplicações da empresa estarão rendendo mais do que o

custo dos recursos utilizados na implantação da unidade industrial.

Análise de Sensibilidade. Ferramenta usada quando se pretende levar em conta o fator

incerteza, na avaliação de alternativas de investimento, levando-se em conta os fluxos de

caixa do projeto. O Fluxo de caixa projetado caracteriza-se por apresentar diversas entradas

de capital e o maior fluxo de saída no valor residual estimado da empresa, o que leva a

recuperação do investimento a ocorrer em 1,6 anos.

Conclui-se que: O Projeto para a implantação da unidade industrial de Wood Pellets é

totalmente viável já que apresenta um valor atual líquido positivo e uma taxa interna de

retorno acima do custo de capital

A análise econômica demonstrou que a taxa interna de retorno (TIR) tem suas taxas bem

acima do patamar do negócio sendo o valor presente líquido (VPL) positivo, o que credencia a

opção a ser implantada.

WOODBRIQUETE RS

PAYBACK POSITIVO – EXCELENTE RETORNO



ABIB  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE BIOMASSA 

BIOENERGIA E PELLETS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

CONSULTORIA ENGENHARIA TECNOLOGIA

SOLUÇÕES ENERGÉTICAS

Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Industrial Marketing Internacional 

Pellets Brasil Indústria Brasileira de Equipamentos de Produção de Pellets 

Av. Candido Hartmann, 570  24 andar Conj. 243  Curitiba Paraná 

Fone (41) 33352284 ou Whats (41) 996569169 ou (41) 996473481

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

Soluções de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial em briquete. A Brasil

Biomassa desenvolve uma série de projetos industriais de aproveitamento da biomassa florestal, industrial

e agroindustrial em briquete.

A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de uma unidade

industrial de aproveitamento da biomassa para co-geração de energia, torrefação da biomassa energética

e a produção de briquete e pellets, atuando desde os estudos de viabilidade econômica e planejamento

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

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

completo de sua implementação com o uso dos equipamentos industriais produzidos no Brasil e testes

pré-operacionais no Brasil e exterior para a certificação do produto e o desenvolvimento do plano de

marketing para a venda de produção industrial ao mercado nacional e internacional.



Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

O Briquete é uma lenha ecológica (reciclada) que é resultado do processo de secagem e prensagem de

serragem ou pó dos mais diversos tipos de madeira e de resíduos florestais e industriais. É fabricado

através do processo de compactação mecânica e não tem nenhum componente químico ou aglutinante no

processo. Os briquetes são blocos cilíndricos ou poligonais de biomassa compactada com volumes

geralmente variáveis entre 0,8 cm3 e 30 cm3 cada, e que podem substituir a lenha em instalações que

utilizam esta como fonte energética (uso industrial).

O briquete é adequado para uso em caldeiras industriais e também na substituição com grande eficiência o

uso da lenha comum, o óleo combustível e o gás natural. O Briquete é o combustível sólido mais limpo que

existe no mercado. O Briquete é uma forma sustentável de energia. O uso da matéria-prima necessária

para a produção do Briquete tem como conseqüência a limpeza dos resíduos florestais, o que, por sua vez,

contribui para uma grande redução do risco de incêndios e queimadas.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  
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A briquetagem de biomassa é uma prática muito antiga e uma das diversas técnicas que em termos gerais

são classificadas como tecnologia de compactação. O processo de briquetagem consiste na aplicação de

pressão em uma massa de partículas dispersas com objetivo de torná-las um sólido geométrico compacto

de alta densidade. O Wood Briquete é o combustível sólido mais limpo.

A combustão é muito mais eficiente e liberta muito menos fumaça que a lenha normal. Isto é devido ao

baixo teor de umidade do briquete, resultado do tratamento industrial de compactação. O seu tamanho

permite dosear unidade a unidade a quantidade que vai ser queimada para produção de energia. Uma

tonelada de briquete produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada e meia de madeira. Assim

sendo, o briquete de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de transporte.

Redução da dependência energética. Em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o petróleo

representa um ponto muito importante, devido ao crescente aumento dos preços destes combustíveis e à

diminuição das suas reservas. A matéria-prima para a produção de briquete apresenta uma grande

disponibilidade e versatilidade. A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes: resíduos

florestais, industriais ou agrícolas e de plantações energéticas. Redução dos riscos de incêndios florestais.
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Vantagens do Uso dos Briquetes:

a) São produzidos em tamanhos padrões;

b) São fornecidos em embalagens padronizadas, uma tonelada de briquete substitui até 5 m3 de lenha;

c) Poder calorífico de 2,5 vezes maior do que o da lenha;

d) Espaço de armazenagem reduzido, possibilitando assim a manutenção de estoques reguladores e de

emergência;

e) Devido a baixa umidade a temperatura se eleva rapidamente, produzindo menos fumaça cinza e fuligem

em relação à lenha;

f) O Briquete é vendido por peso certo. Já a lenha é comercializada por m3, o que permite perdas devido

aos vazios em seu empilhamento;

g) Alto poder calorífico mais homogêneo que a lenha;

h) Maior temperatura de chama;

i) Permite o aproveitamento dos resíduos das indústrias de base florestal, agro-agrícolas, agroalimentares,

entre outros de origem vegetal;

j) Aumento do poder calorífico líquido dos materiais por unidade de volume;

k) O produto final é de fácil transporte e armazenamento;

l) O processo ajuda com o manejo dos resíduos sólidos;

m) O processo ajuda na redução do desmatamento, já que o briquete é um substituto da lenha e do carvão

vegetal.

n) Menor custo direto e indireto.

o) Reduz o impacto negativo sobre as florestas nativas para a retirada da lenha e menor mão-de-obra no

manuseio.

p) Não danifica a fornalha no manuseio de abastecimento.

q) É liberado pelo IBAMA dispensando licença.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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O processo pode ser dividido em quatro etapas: alimentação ou preparação; mistura; compressão e

tratamento térmico.

Alimentação e Preparação. Consiste na determinação das características de compactação do material a

ser briquetado e do tipo de equipamento que deve ser utilizado, para facilitar a adesão das partículas finas.

A determinação das propriedades do material permite conhecer não só o valor máximo da pressão a ser

aplicada, como também a taxa de compactação requerida pelo material.

O conhecimento do coeficiente de atrito do material permite gerar uma previsão do comportamento do

mesmo, no momento da saída dos rolos e, também, se a superfície dos briquetes úmidos poderá ser ou não

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

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

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

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

briquetado. O misturador deverá ser dimensionado de modo que o tempo de residência da mistura no

equipamento não seja elevado. Quando há necessidade de tratamento térmico da mistura, o mesmo pode

ser realizado no próprio equipamento por meio da aplicação de vapores saturados ou superaquecidos.

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

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

maioria das vezes, vapor d'água) presos nos briquetes sofrem uma forte compressão. Quando os briquetes

deixarem a prensa e a pressão for relaxada, os gases expandem, causando fraturas no briquete.

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

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

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

alimentação, onde serão compactados pelo pistão.

Conforme podemos ver no esquema de funcionamento, as principais partes que compõem a pré-

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

Nesse setor estão algumas das vantagens do equipamento, como:

Hélice com ângulo de alimentação variável.

Câmara de alimentação com resfriamento.

Hélice com pontas especiais. Suporte da hélice reforçado.

Câmara de alimentação com formato especial

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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Compactação e Tratamento Térmico. A compressão do material se dá no espaço existente entre os dois

rolos que, montados um diante do outro, giram com velocidade de rotação igual e em sentidos contrários.

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

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

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

Briquetagem é um processo no qual pequenas partículas de material sólido são prensadas para formar

blocos de forma definida e de maior tamanho. Por meio desse processo, subprodutos de beneficiamento

agroflorestal e finos de carvão convertem-se em um material de maior valor Comercial.
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sNo ano de 2009 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo financeiro BMG para o desenvolvimento de

três projetos industriais.

O primeiro projeto visava a implantação de uma unidade industrial de produção de briquete com

capacidade de 84.000 ton. por ano na região próxima ao Porto de Imbituba SC.

O segundo projeto para grupo financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos de babaçu no estado do

Piauí na produção sustentável do biobriquete com capacidade de 40.000 ton. por ano.

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

Marfim para a produção sustentável do biobriquete de cacau.
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Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de produção de briquete com

resíduos florestais e industriais:

Briquete Madeira Teca

Briquete de Eucalyptus Urophylla e Grandis

Briquete de Resíduos da Fibra da Palmeira

Briquete de Resíduos de Madeira Nativa

Briquete de Cajueiro

Briquete Madeira Nativa Jurema Preta

Briquete de Bracatinga

Briquete de Resíduos de Cumaru

Briquete de Resíduos da Caatinga

Briquete de Madeira Paricá

Briquete de Pinus e Eucalyptus

Briquete de Pinus e Resíduos MDF

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acácia Negra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acapu

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Andiroba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Angelim Pedra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Buriti.

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Cedro

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Copaíba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Ipê Amarelo

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Maçaranduba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Mogno

Briquete de Madeira de Araucária

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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O projeto visava a implantação de uma unidade industrial na Costa do Marfim de produção de biobriquete

com capacidade de 60.000 ton. por ano. Recentemente desenvolvemos uma série de avaliação técnica e

industrial de produção de briquetes com resíduos de movelaria e compensado (aproveitamento de passivo

ambiental) devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos, especialmente de madeira e seus

derivados (painéis de aglomerados, MDF e compensados), representando mais de 90 % do total de

resíduos gerados.

O briquete apresenta benefícios ambientais como diminuição dos resíduos destinados a aterros sanitários,

a diminuição do desmatamento para uso da lenha, possui baixo custo podendo substituir a lenha o carvão

e outros, apresenta maior poder calorifico, como também menor teor de umidade e ocupa menor espaço

para armazenamento. O briquete substituiu parcialmente (até 20%) o carvão vegetal com resultados

satisfatórios no forno elétrico de redução e no alto-forno.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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BRIQUETE MADEIRA NATIVA  

Resíduos na Indústria Madeireira: Os principais resíduos da indústria madeireira são: a) a serragem,

originada da operação das serras, que pode chegar a 12% do volume total de matéria-prima; b) os

cepilhos, gerados pelas plainas, que podem chegar a 20% do volume total de matéria-prima, nas

indústrias de beneficiamento; c) a lenha ou cavacos, composta por costaneiras, aparas, refilos, cascas e

outros, que pode chegar a 50% do volume total de matéria-prima, nas serrarias e laminadoras.

Resíduos na Indústria de Celulose e Papel: A indústria de papel e celulose é a principal consumidora de

biomassa como combustível e como matéria-prima, gerando uma grande quantidade de resíduos

(casca, rejeitos de cavaco, dregs, grits, lama de cal, cinza leve, cinza pesada, rejeitos do digestor, lodo

de ETE, rejeito de celulose) onde aproximadamente 48 t de resíduos para cada 100 t de celulose

produzida. Em 2019, foram produzidas, no Brasil, 22.743.000 t de papel e celulose. Desta forma, a

geração de resíduo das indústrias de papel e celulose foi estimada em 10.916.640 toneladas.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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BRIQUETE MADEIRA ACÁCIA 

Resíduos na Indústria de Painéis de Madeira: Os problemas identificados pelas principais indústrias de

chapas e painéis instaladas são: elevado grau de umidade; elevado grau de impureza; presença ou

contaminação de agentes deteriorantes como o fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação

genérica de polímeros resultantes de fenóis e aldeídos), resorcinol-fenol-formaldeído, melamina-

formaldeído, uréia-formaldeído, isocianato e o acetato de polivilina (PVA).

Resíduos na Indústria de Movelaria: A madeira na indústria moveleira é usada através das chapas,

painéis e madeira maciça para a elaboração de móveis, sendo o restante transformado em resíduos.

Entre os resíduos sólidos encontram-se os derivados diretos da madeira, como pó, cepilhos e aparas. O

resíduo grosso era formado por peças de refugo, com defeito, com medidas inadequadas, etc. Os

resíduos finos (cavacos, serragem), resíduos grossos (destopos de peças de madeira serradas, como por

exemplo, tábuas) e material nas fases de preparação da matéria-prima e de transformação.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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BRIQUETE PINUS E EUCALIPTO 

Resíduos na Indústria de Painéis de Madeira: Os problemas identificados pelas principais indústrias de

chapas e painéis instaladas são: elevado grau de umidade; elevado grau de impureza; presença ou

contaminação de agentes deteriorantes como o fenol-formaldeído (resinas fenólicas, designação

genérica de polímeros resultantes de fenóis e aldeídos), resorcinol-fenol-formaldeído, melamina-

formaldeído, uréia-formaldeído, isocianato e o acetato de polivilina (PVA).

Resíduos na Indústria de Movelaria: A madeira na indústria moveleira é usada através das chapas,

painéis e madeira maciça para a elaboração de móveis, sendo o restante transformado em resíduos.

Entre os resíduos sólidos encontram-se os derivados diretos da madeira, como pó, cepilhos e aparas. O

resíduo grosso era formado por peças de refugo, com defeito, com medidas inadequadas, etc. Os

resíduos finos (cavacos, serragem), resíduos grossos (destopos de peças de madeira serradas, como por

exemplo, tábuas) e material nas fases de preparação da matéria-prima e de transformação.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE
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BRIQUETE RESÍDUOS FLORESTAIS 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

BRIQUETE 

BRIQUETE 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

SUPRESSÃO FLORESTAL 
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BRIQUETE MADEIRA EUCALIPTO 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

BRIQUETE DE EUCALIPTO 



Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

BRIQUETE MADEIRA PINUS 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

BRIQUETE DE PINUS 
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BRIQUETE MADEIRA 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

BRIQUETE  RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
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BRIQUETE MADEIRA 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

BRIQUETE RESÍDUOS MDF COMPENSADOS   
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BRIQUETE MADEIRA 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

BRIQUETE  SERRAGEM  PARICÁ
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BRIQUETE MADEIRA 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO
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Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de produção de briquete com

resíduos agrícolas, sucroenergético e agroindustrial:

Bio Briquete de Resíduos de Açai

Bio Briquete de Resíduos de Algodão

Bio Briquete de Resíduos de Amendoim (casca)

Bio Briquete de Resíduos de Arroz

Bio Briquete de Resíduos do Bagaço de Cevada

Bio Briquete de Resíduos de Cacau

Bio Briquete de Resíduos Cana de Açúcar

Bio Briquete de Resíduos do Capim Elefante e Brachiara

Bio Briquete de Resíduos Casca do Café

Bio Briquete de Resíduos da Castanha do Pará

Bio Briquete de Resíduos do Coco Babaçu

Bio Briquete de Resíduos do Coco Verde

Bio Briquete de Resíduos do Cupuaçú

Bio Briquete de Resíduos da Palha do Milho

Bio Briquete de Resíduos de Feijão

Bio Briquete de Resíduos do Trigo

Bio Briquete de Resíduos da Soja

Bio Briquete de Resíduos Agroindustriais

Bio Briquete de Resíduos da Uva

Bio Briquete de Resíduos da Macaúba

Bio Briquete de Resíduos do Girassol

Bio Briquete de Resíduos da Mamona

Bio Briquete de Resíduos do Dendê

Bio Briquete de Resíduos do Pinhão Manso

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE



Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

AGROBRIQUETE CASCA DE CAFÉ 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

AGROBRIQUETE 

AGRO BRIQUETE 

COCO VERDE

AÇAÍ
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AGROBRIQUETE ALGODÃO 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

AGRO BRIQUETE  ALGODÃO
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AGROBRIQUETE CANA-DE-AÇÚCAR 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

BRIQUETE  CANA-DE-AÇÚCAR
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AGROBRIQUETE CAPIM ELEFANTE

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

AGROBRIQUETE CAPIM ELEFANTE  



Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

AGROBRIQUETE COCO BABAÇÚ 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

AGRO BRIQUETE  COCO BABAÇÚ



Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

AGROBRIQUETE CACAU 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

AGROBRIQUETE  CACAU
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AGROBRIQUETE ARROZ 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL BRIQUETE

PROJETO DESENVOLVIDO PELA BRASIL BIOMASSA

TESTE INDUSTRIAL LINHA EQUIPAMENTOS INTERNACIONAIS

AGO BRIQUETE  CASCA DE ARROZ
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

A Brasil Biomassa é mais que uma

fornecedora de tecnologias e serviços, é

um meio de desenvolvimento de

empresas e pessoas. Fundada em 2004,

com sede em Curitiba e filial em São

Paulo é empresa líder na área de

consultoria de projetos empresariais

sustentáveis e engenharia e tecnologia

industrial 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 até o desenvolvimento do produto

final.
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Com a garantia de qualidade e de venda; economia em termos de aquisição dos equipamentos e contando com

uma linha de financiamento internacional; Integração de processos envolvendo a consultoria técnica e os estudos

de viabilidade econômica e financiamento e a tecnologia de produção industrial.

Redução no tempo de entrega dos equipamentos industriais e os melhores resultados em termos de qualidade do

produto e a garantia de venda da produção industrial.

A Brasil Biomassa Pellets Business participa (ou) e desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais sustentáveis

atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios, mapeamento de fornecimento de matéria-

prima, estudo de transporte e logística, licenciamento ambiental, estudos de viabilidade econômica e projeto de

financiamento nacional e internacional, engenharia básica e montagem industrial e tecnologia industrial de

equipamentos de produção e aproveitamento de biomassa, cogeração e microgeração de energia, torrefação da

biomassa, exportação de woodchips, briquete e pellets até a fase final de implantação das unidades industriais

com a certificação do produto final e a garantia de venda com o desenvolvimento do plano de marketing e a

comercialização de produtos para empresas do Brasil, Estados Unidos, Costa do Marfim, África do Sul e Coréia

do Sul e da União Europeia.
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Sendo a principal empresa do setor de consultoria

e engenharia industrial agregando mais de 22

profissionais na área de engenharia industrial e

florestal, economia e planejamento estratégico,

marketing internacional e na gestão de negócios.

É referência na criação e implementação de

projetos de alta performance integrados para as

empresa BMG, Bertin, Biopelleets Brasil,

Naturasul Engeenharia, Cosan Biomassa Raizen,

EBX, ThyssenGroup, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group,

Pelican Peellets do Grupo Louducca, Adami

Madeiras, Granbio Bioenergia Lee Energy

Solution, Abellon Clean Energy dentre centenas de

empresas.

Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a

unidade de tecnologia e sistemas da Brasil Biomassa

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 e auditorias ou estudos

especializados.
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A Brasil Biomassa Pellets Business é sócia fundadora da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável a maior entidade internacional do setor biomassa com mais de 1.390 empresas associadas e

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

Produção de Pellets e Briquetes. Participa também como sócia da European Energy SRL uma empresa com

atuação direta no mercado de negócios da União Europeia na área de biomassa, bioenergia e pellets.

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

experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico-financeira e operação de

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

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

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

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

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

multidisciplinar atuando em: Gerenciamento, desenvolvimento e implantação de projetos, tecnologia industrial,

logística, licenciamento ambiental e meio ambiente, finanças e crédito, administração, engenharia e mercado

nacional e internacional.
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MISSÃO. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social,

econômico e ambiental, por meio da utilização responsável dos

recursos naturais renováveis para a geração de energia. Tornar a

nossa tecnologia industrial como um diferencial no mercado,

garantindo sua excelência em qualidade, através da Brasil

Biomassa. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social,

econômico e ambiental, por meio da utilização responsável dos

recursos naturais renováveis para a geração de energia.

Valor Competitivo: Definição com o cliente da melhor solução de

equipamento, tendo em atenção os fatores: Custo total/

Financiamento/ Tecnologia/ Qualidade/Flexibilidade/Nível

Produtivo.

Capacidade Global: Representação de uma rede Global e

Abrangente das melhores Marcas de Equipamento do Mundo.

Estudo e realização de projetos nacional e internacional.

Foco no Cliente: Resposta Rápida ao cliente, através da Estrutura de

gerenciamento, que cobre todas as regiões. Oferta de serviços

diferenciados por cliente (Manutenção, Formação, Financiamento,

Projetos e Venda Nacional e Internacional).

CERTIFICAÇÕES. A Brasil Biomassa

Pellets Business prioriza a qualidade

e a eficiência em seus produtos,

serviços e processos. Isso se

comprova pelas diversas

certificações técnicas conquistadas

ao longo do tempo, como a

Certificação do Sistema de Gestão da

Qualidade. A conquista destas

certificações garante que, ao contar

com as soluções da Brasil Biomassa

o cliente terá serviços de qualidade e

alto nível técnico, aferido pelos

principais órgãos certificadores.

Atuamos com diversos segmentos

como grupos de investimentos e

especialmente o setor florestal, da

indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e

celulose, laminação, compensados,

mdf, movelaria e agentes do setor de

produção de biomassa.

Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias

petroquímicas; indústrias

siderúrgicas; indústrias de óleo e gás;

indústrias de fertilizantes; indústrias

alimentícias e as indústrias

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

clientes. Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar oportunidades de aplicação da

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processamento industrial visando atender a demanda interna de energia, o mercado doméstico de energia da

Europa e em projetos de exportação visando atender os grandes players comerciais das centrais de energia.

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

Política Anticorrupção. . A Brasil Biomassa s

através do instrumento da compliance, que os

padrões de excelência e competitividade técnico

comercial sejam os únicos a serem

contemplados nos processos de licitação,

orçamentos e todo e qualquer tipo de relações

que envolvam disputas comerciais. Para tanto,

disponibilizamos nossos manuais de

Compliance, Conduta Disciplinar e Ética e

Anticorrupção, além de um mecanismo de

denúncia a quaisquer eventos de má conduta

disciplinar e ética, sendo assim um instrumento

que nos garanta uma comunicação com a

sociedade que nos cerca, em possíveis ações

que tragam uma postura que não seja alinhada a

esses padrões.



ACORDO INTERNACIONAL BRASIL EUROPA. O Diretor

Executivo da Brasil Biomassa e Presidente da ABIB

Brasil assinou um Acordo de Cooperação Internacional

para o desenvolvimento de projetos, negócios e

investimentos com a European Biomass Industry

Association.

"As you have suggested, this Conference could offer the

opportunity to meet also Mr Celso Oliveira, President of

Brazilian Association Industry Biomass and Institute

Brazil Pellets and discuss possibility of Cooperation

International Brazil Europe. Giuliano Grassi European

Biomass Industry Association.”

Na foto ao lado o Secretário Geral Giuliano Grassi da

European Biomass Industry Association e o Presidente

da ABIB Brasil Celso Oliveira.

ACORDO INTERNACIONAL BRASIL FRANÇA. A Brasil Biomassa

assinou um Acordo de Cooperação Internacional Brasil França

Syndicat national des Producteurs de granulés de Bois France

a principal entidade representativa das empresas que

produzem pellets e briquetes e de negócios e investimentos.

Electricité de France (EDF), o grupo EDF é um provedor de

energia integrado, presente nos seguintes segmentos :

produção, transporte, distribuição, négocio e venda de

energias. Primeiro produtor de eletricidade na Europa, o grupo

é líder no mercado de eletricidade na França e Reino Unido,

também com forte presença na Polônia e Italia.

Na foto ao lado o Presidente Syndicat national des

Producteurs de granulés de Bois France e o Presidente da

ABIB Brasil Celso Oliveira.
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ACORDO INTERNACIONAL BRASIL HOLANDA. OO

Diretor da Brasil Biomassa, Celso Oliveira foi

convidado pelo Governo Federal para a participação

(com uma palestra técnica) da Missão Brasil Holanda

. Participação da assinatura do Acordo Bilateral de

Bioenergia e Biomassa Brasil Holanda. A diretoria

executiva da Brasil Biomassa teve uma importante

reunião com os diretores da Topell Energy na

Holanda onde conhecemos todos os detalhes da

moderna tecnologia industrial de torrefação de

biomassa e de pellets. Esta tecnologia financiada

pela RWE Energy na Holanda .

Em reunião com o diretor Marcel Gorris foi discutido

o projeto “Oportunidades e Desafios da Biomassa

Brasileira” com o objetivo de identificar as empresas

brasileiras com o potencial de produção e de

exportação de biomassa, woodchips, wood e

biopellets e wood e biocoal e carvão e de resíduos

industriais e agrícolas para atender a demanda da

Europa.

PARCERIA INTERNACIONAL BRASIL ALEMANHA. A Brasil

Biomassa mantém uma parceria internacional de

negócios na área de biomassa para geração de energia

térmica em central termoelétrica na Europa com a

German Pellets Trading

Celso, As the worlds largest pellets producer German

Pellets Group is still growing each year including new

production sites. We are indeed interested in Brazil for

potential future projects. We would be happy to receive

studies on raw material in Brazil and infrastructure of

rail, deep sea ports etc.

Looking forward to hearing from you again. Mit

freundlichen Grüßen / Kind Regards

German Pellets GmbH Benjamin Neter..
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA FUNDOS FLORESTAIS

A BBER atua no aconselhamento para as

empresas que visam em desenvolver novos

projetos, para ampliação de suas unidades

industriais, para aumento de capital e

fusões e aquisições. Atuamos ainda na

Assessoria na captação de recursos

financeiros e estruturação financeira

através de Fundos de Investimento Private

Equity e Venture Capital e Fundos de

Investimento Imobiliário (FII).

Atuamos ainda na otimização da gestão

financeira de um negócio, com definição da

estrutura ideal de capital.

Assessoria na captação e registro de

Investimentos Estrangeiros. Operações de

Antecipação e Securitização de Recebíveis

através de FIDCs e Securitizadoras.

Assessoria e consultoria em processos de

recuperação financeira (Turnaround);

elaboração e estruturação de planos de

recuperação com análises setoriais e de

viabilidade econômica de projetos.

Estruturações de novos negócios e

investimentos - Project Finance;

implantação de projetos de investimentos;

elaboração de planos de negócios e

estruturação financeira. Estruturas

Patrimoniais (holginds, trusts, business

estate planning).

FUNDO FLORESTAL E ATIVOS FINANCEIROS. Desenvolvimento

de negócios comerciais pela Brasil Biomassa com fundo

florestal e investidores nacionais e internacionais na área

florestal. Uma estratégia para disponibilizar informações com

rentabilidade para os detentores de ativos florestais (madeira) e

uma discussão ao fundo de investimentos.

A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos

de ativos florestais. Desenvolvemos uma estratégia consultiva

para disponibilizar informações e negócios com rentabilidade

para os detentores de ativos florestais (madeira) e uma

discussão técnica ao fundo de investimentos. Trabalhamos nas

possibilidades de gerar valor com melhorias silviculturais para

as empresas e conhecimento dos mercados regionais de

produtores e utilizadores da madeira e a biomassa florestal.

Nossa atuação profissional preparatória para uma avaliação ao

fundo de investimento envolve a identificação do proprietário

florestal, uma avaliação do inventário florestal e a assinatura de

um acordo de confidencialidade.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIOPARQUE BIOMASSA

Trabalhamos com projetos de aumento da

eficiência na conversão de madeira lenhosa

e utilização de resíduos de fontes

sustentáveis; otimização de atividades

florestais; demonstração da viabilidade de

implantação de unidades de produção de

briquetes e pellets. Bem como de projetos

detalhados de gerenciamento da

implantação de unidade de geração a vapor

com o uso da biomassa e de engenharia e

gerenciamento para implantação dos

bioparques de biomassa florestal e

industrial.

O aproveitamento sustentável dos resíduos

para a geração de energia ou para uma

industrialização (pellets ou briquete)

sugerimos a implantação dos Bioparques

ou Centro de Recolhimento e de

Processamento de Resíduos Florestais e

Industriais . Na cadeia de aproveitamento

da biomassa florestal temos três fases

distintas: 1. Recolhimento dos Resíduos na

Unidade Processamento por uma Picagem

Industrial. 2. Sistema adequado de

Transporte dos Resíduos Florestais ou da

Biomassa Industrial. 3. Sistema de

Utilização dos Resíduos em Combustão em

Caldeira Industrial ou na Produção de

WoodChips, Pelelts ou Briquete.

BIOPARQUE BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. A Brasil

Biomassa Consultoria Projetos Sustentáveis tem desenvolvido

nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o aproveitamento

de resíduos florestais e industriais para fins energéticos.

Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência na

conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de

fontes sustentáveis; otimização de atividades florestais;

demonstração da viabilidade de implantação de unidades de

produção de briquetes e pellets.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos a

qualifica a avaliar e viabilizar a utilização dos resíduos florestais

e industriais para fins energéticos, considerando toda a cadeia

produtiva, bem como a quantificação dos resíduos gerados,

aspectos técnicos, econômicos e ambientais e para a

viabilidade no desenvolvimento de um negócio sustentável.

No ano de 2010 a Brasil Biomassa desenvolveu um Centro de

Processamento e Recolhimento de Biomassa Florestal e

Industrial no Rio Grande do Sul.
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Desenvolvemos um estudo técnico sobre o Mapeamento

Florestal e Industrial na forma de relatório analítico que envolve

explicações de ordem técnica sobre a produção e o uso da

biomassa para fins de energia, dados do setor florestal.

Ressaltamos ainda as técnicas de plantações e colheita da

cultura do eucalipto e pinus, com planilhas de mercado e

preços do eucalipto e pinus nas regiões delimitada no estudo e

um terceiro relatório na forma de mapeamento.

E do potencial de fornecimento de biomassa do tipo florestal,

industrial (processamento industrial da madeira do tipo cavaco

de madeira) e de ativos florestais (áreas de arrendamento e

reflorestamentos disponíveis nas regiões delimitadas no

estudo), considerando-se recursos, oferta e usos e o estudo

conceitual de alternativas para o uso de biomassa e de ativos

florestais a fim de subsidiar os projetos energéticos. O

Mapeamento Florestal e Industrial envolve o seguinte:

Dimensionamento do potencial de biomassa florestal e

industrial na região delimitada. Quantificação das áreas de

reflorestamentos para arrendamento nos municípios

delimitados em seguida. Simulação do estoque de volume de

madeira na região. Avaliação do volume total estocado na área

de abrangência deste raio. Avaliação da situação florestal da

região com base nos resultados gerados pelo diagnóstico.

Realizamos um mapeamento de disponibilidade dos resíduos

de biomassa florestal e industrial, bem como avaliamos a

qualidade energética análises de cada tipo de biomassa em

determinada região no Brasil. Utilizamos dados do controle de

qualidade mensal das propriedades energéticas da biomassa

usada na geração de energia.

MAPEAMENTO FLORESTAL E INDUSTRIAL.

Desenvolvemos uma série de atividades de

mapeamento de biomassa para projetos

de co-geração de energia e para a

produção de pellets. Realizamos um

mapeamento de disponibilidade dos

resíduos de biomassa florestal e

industrial, bem como avaliamos a

qualidade energética análises de cada

tipo de biomassa em determinada região

no Brasil. Utilizamos dados do controle de

qualidade mensal das propriedades

energéticas da biomassa usada na

geração de energia. O trabalho da Brasil

Biomassa vem se diversificando com o

estudo desenvolvido para a Thyssen

Kroupp com o mapeamento do potencial

de biomassa no Brasil para o

desenvolvimento de negócios e projetos

na área de torrefação de biomassa. A

Brasil Biomassa foi contratada pela

Imerys Caulin no Estado do Pará visando

um estudo de mercado, fornecimento e

potencialidade da biomassa florestal e

industrial e agroindustrial para o

atendimento futuro de fornecimento para

a mudança da matriz energética.

Mapeamento do potencial Rio de Janeiro

para plantações da cana energia para

IKOS Bioenergia do grupo EBX.
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EXPORTAÇÃO WOODCHIPS E BIOMASSA. A Brasil Biomassa é

uma empresa que produziu e exportou woodchips (cavaco limpo

de pinus e eucalyptus para a produção de celulose) e efetuou

operações de exportação no Brasil e no Chile. Com a

experiência adquirida na exportação (pelo sistema de container

em Santa Catarina e pelo sistema de navio graneleiro no Chile)

está trabalhando para o desenvolvimento de novas operações

de negócios florestais e industriais visando o mercado

internacional da China, Japão e na Coréia do Sul. A Brasil

Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora

de woodchips (cavaco de madeira limpo e sem casca de pinus)

em quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT pelo sistema de

exportação via container para atender o requerimento

comercial internacional da Xiamen C&D Paper & Pulp

Co.,Ltd.da China pelo Porto de Itajaí em Santa Catarina. A

Brasil Biomassa participou na administração e exportação de

woodchips em Concepción no Chile. Utilizando a logística de

exportação de WoodChips pelo Porto de Puchoco e Coronel no

Chile. Trabalhamos com um produto de qualidade premium

dentro das normas internacionais e a exportação foi para o

mercado asiático.

Desenvolvemos operações de exportação

de woodchips de eucalyptus para a Coréia

do Sul e de biomassa para geração de

energia para a Europa. Estamos

trabalhando com os maiores players

comerciais da Ásia para o desenvolvimento

de operações de exportação.

Nova operação de exportação de wood

chips em Santa Catarina desenvolvida e

administrada pela Brasil Biomassa.

Desenvolvemos operações de exportação

de woodchips de eucalyptus para a China e

de biomassa para geração de energia para

a Europa.

A Brasil Biomassa administrou (teste de

qualidade, certificação, operação de

produção e exportação e contrato

internacional com um grande distribuidor

de pellets na Itália ) a operação para Koala

Pellets da com a maior a exportação de

pellets (2.000 containers) do Brasil (Santa

Catarina) para a Itália (Porto Livorno).

A Brasil Biomassa administrou (teste de

qualidade, certificação, operação de

produção e exportação e contrato

internacional com um grande distribuidor

de pellets na Austria ) a operação da maior

a exportação de briquete (400 containers)

do Brasil.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA FLORESTA ENERGÉTICA

As plantações energéticas têm um grande

potencial como fonte produtora de

biomassa para geração de energia. As altas

produtividades obtidas em plantações

florestais (particularmente do gênero

Eucalyptus) os custos de geração da

eletricidade com madeira de

reflorestamento podem ser minimizados,

tornando o investimento mais atrativo.

Assim, aliado ao conceito de plantações

energéticas, surge o conceito de plantios de

curta rotação. Florestas com elevada

produtividade e que são manejadas de

forma sustentável, com vantagens

competitivas, no cenário mundial.

Em estudo que desenvolvemos conforme for

o objetivo final do povoamento, devem ser

tomadas importantes decisões como

espaçamento inicial, regimes de desbastes

e de podas e a idade para o corte final. Os

objetivos finais da madeira podem ser para

produção de fibras ou biomassa, que requer

toras de pequenas dimensões (indústrias de

celulose e papel, chapas de partículas de

madeira aglomerada, de fibras e similares)

e para processamento mecânico, que

requer toras de grandes dimensões

(serrarias e laminadoras).

FLORESTA FINS ENERGÉTICO. Soluções área florestal e industrial

com estudo e projetos de desenvolvimento de floresta para fins

energético. Desenvolvemos uma série de projetos de plantações

florestais com a finalidade de uso para co-geração de energia e

para a produção de pellets. O plantio de florestas comerciais,

como eucalipto e pinus, garante renda extra para o produtor com

balanço positivo na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de

plantio é otimista para os próximos anos, devido à demanda dos

setores madeireiros, moveleiros, energéticos e de celulose. A

expectativa do Ministério da Agricultura é aumentar a área de

florestas, até 2024, de seis milhões de hectares para nove

milhões de hectares. Isso poderá reduzir a emissão de oito

milhões a dez milhões de toneladas de CO2. Métodos de

melhoramento desenvolvido Brasil Biomassa , passando para o

desenvolvimento da hibridação e clonagem, a produtividade

saltou de 15 para mais de 50 metros cúbicos por hectare/ano,

chegando a mais de 70m3 em alguns locais do país. Além disso,

o ciclo do eucalipto, até o ponto de corte, completa-se entre 3 e

5 anos, quando na Europa demora de 15 a 30 anos.

.
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De forma geral, a presença de pequenos

geradores próximos às cargas pode

proporcionar diversos benefícios para o sistema

elétrico, dentre os quais se destacam a

postergação de investimentos em expansão nos

sistemas de distribuição e transmissão; o baixo

impacto ambiental; a melhoria do nível de

tensão da rede no período de carga pesada e a

diversificação da matriz energética.

Trabalhamos com o desenvolvimento do sistema

de compensação de Energia Elétrica, onde a

empresa pode gerar sua própria energia

elétrica.

É o processo que permite ao cliente instalar

pequenos geradores de fontes renováveis em

sua unidade consumidora. A geração de energia

pode ser solar, eólica, biomassa, hídrica e

cogeração qualificada.

A energia gerada no mês é descontada da

energia consumida, proporcionando uma

redução no valor da conta de energia do cliente.

Outra inovação é a geração distribuída em

condomínios (empreendimentos de múltiplas

unidades consumidoras). Nessa configuração, a

energia gerada pode ser repartida entre os

consumidores em porcentagens definidas pelos

próprios condôminos.

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA Apresentamos uma solução

estratégica da Brasil Biomassa e Energia Renovável para os

empresários brasileiro para o desenvolvimento de um novo

negócio: o aproveitamento de resíduos florestais e industriais

para geração de energia com a microgeração. A geração

distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de

pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou a

biomassa, localizados próximos aos centros de consumo de

energia elétrica.

Trabalhamos com o desenvolvimento do sistema de

compensação de Energia Elétrica, onde a empresa pode gerar

sua própria energia elétrica. A Brasil Biomassa tem

desenvolvido nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o

aproveitamento de resíduos florestais e industriais para fins

energéticos. Trabalhamos com projetos de aumento da

eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de

resíduos de fontes sustentáveis. Otimização de atividades

florestais; demonstração da viabilidade de implantação de

unidades de microgeração de energia.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIOELETRICIDADE

A bioeletricidade é uma energia limpa e

renovável, feita a partir da biomassa:

resíduos da cana-de-açúcar (bagaço e

palha), resíduos florestais e do processo

industrial da madeira,, carvão vegetal,

casca de arroz, capim-elefante e de

resíduos agroindustriais e agricultura.

A Brasil Biomassa Trabalha com vários

projetos greenfield uma tecnologia mais

eficiente para geração de energia com base

dos resíduos florestais, madeira,

agroindustriais, agricultura e

sucroenergético do que as das antigas

caldeiras o que permite gerar significativos

excedentes de energia elétrica a menor

custo, utilizando caldeiras de alta pressão

com condensador, ou seja, extração -

condensação.

Outra tecnologia que trabalhamos é da

gaseificação integrada a uma turbina a gás,

operando em ciclo combinado (Biomass

Integrated Gasification - Gas Turbine,

tecnologia BIG-GT). A tecnologia

predominante nas usinas brasileiras é de

ciclo a vapor com turbinas de

contrapressão, processo este técnico e

comercialmente conhecido.

BIOELETRICIDADE. Inovadora solução energética da Brasil

Biomassa da produção de bioeletricidade com o uso de todos

os tipos de biomassa. A energia elétrica produzida a partir do

uso do bagaço da cana-de-açúcar ou da madeira e de resíduos

agroindustriais é comumente conhecida como bioeletricidade é

uma energia limpa e renovável, e que pode ser feita a partir de

qualquer biomassa.

• Resíduos provenientes da atividade agrícola, nomeadamente

de podas de arvores, da produção de culturas energéticas

temporárias, bem como material similar proveniente da

manutenção de jardins;

• Resíduos provenientes da silvicultura e dos desperdícios da

atividade florestal;

• Resíduos provenientes da agroindústria como os resíduos

sucroenergético como a palha e o bagaço da cana-de-açúcar;

• Resíduos da indústria de transformação da madeira, com

exceção daqueles que possam conter compostos orgânicos

halogenados (movelaria e mdf) ou metais pesados resultantes

de tratamento com conservantes ou revestimento.

• Resíduos fibrosos da produção de celulose e de papel .
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA DESCARBONIZAÇÃO

Trabalhamos com projetos industriais sustentáveis

com novas tecnologias na área da bioenergia refere-

se a todos os tipos de energia derivados da

conversão de fontes naturais e biológicas

(denominadas biomassa) disponíveis em uma base

renovável.

Em nosso ambiente imediato existe uma fonte

abundante de materiais orgânicos (também

conhecidos como matérias-primas), como plantas,

árvores, algas ou resíduos orgânicos, que podem ser

combustíveis valiosos assim que uma tecnologia

possibilitar a extração eficiente de toda a sua

energia potencial.

DESCARBONIZAÇÃO ECONÔMICA E ENERGÉTICA COM

A PRODUÇÃO E O USO DA BIOMASSA. Trabalhamos

com projetos industriais sustentáveis visando o

aumento do uso da biomassa é a melhor alternativa

para descarbonizar a economia com uma energia

limpa e renovável.

Trabalhamos com projetos industriais sustentáveis

para o uso da bioeletricidade que é uma solução

prontamente disponível e a biomassa in natura ou

peletizada é facilmente armazenável gerando

emissões negativas pelo uso combinado de

instalações de energia com captura e armazenamento

de carbono.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIOGÁS

A produção e o uso descentralizado do biogás em

áreas rurais oferecem a oportunidade de tornar o

setor agrícola mais verde, fornece às comunidades

rurais uma fonte sustentável de energia e diversifica

a renda do agricultor.

A geração de biogás oferece aos operadores

envolvidos uma receita previsível: este é um fator

decisivo para as perspectivas de longo prazo de uma

empresa agropecuária. O biogás provou ser

altamente eficiente com a redução das emissões de

CO2 e GEE.

BIOGÁS. Trabalhamos com os projetos sustentáveis de

produção de biogás. No mundo a produção e o uso do

biogás é muito diversificada. Dependendo das

prioridades nacionais, a produção de biogás é por um

sistema de gestão de resíduos.

O biogás é produzido com nossa tecnologia através da

digestão anaeróbica dos resíduos agrícolas, culturas

energéticas, lodo de esgoto, resíduos biodegradáveis

ou resíduos de madeira da indústria, residências e

usos comerciais. Sua versatilidade permite seu uso

para produção de energia, nos setores de energia,

calor e transporte, bem como em processos

industriais.
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TORREFAÇÃO DA BIOMASSA

ENERGÉTICA. Soluções na área de

projetos de torrefação de biomassa

florestal, industrial e agroindustrial

para produção de energia .

As atividades da Brasil Biomassa

incluem os serviços especializados

em estudos de viabilidade técnica e

econômica, do plano estrutural de

negócios e do planejamento

estratégico para a implantação de

uma unidade industrial de

torrefação da biomassa com alto

poder energético. Atua também no

desenvolvimento dos relatórios

técnicos e administrativos

necessários para a implantação da

unidade com o uso de

equipamentos o Brasil e Alemanha.

No Brasil existe um grande

potencial de biomassa para se

transformar numa significativa

fonte confiável de energia. No

entanto, a biomassa é um

combustível que tem uma baixa

eficiência energética (alta umidade,

densidade e baixo poder calorífico).

Os custos de transporte dificultam o

crescimento do setor industrial e

florestal. Essas limitações são

eliminadas quando a biomassa

passa pelo processo de

torreficação.

Tecnologia de reator de leito que estamos trabalhando para a torreficação

da biomassa. Este sistema inclui um silo de recepção da matéria-prima em

estado bruto e com alta umidade que passa por um ciclone para separação

do produto e um condensador ao filtro para separar o vapor de água

(combustão). As diferentes fases da torrefação ocorrem em diferentes

gamas de temperatura: A biomassa é aquecida desde a temperatura

ambiente até cerca de 100ºC e nessa temperatura perdem-se

componentes voláteis e diminui a umidade. A pré-secagem ocorre a partir

dos 100 °C, quando as moléculas de água livres evaporam em

temperatura constante. Após secagem e aquecimento, a temperatura da

biomassa aumenta até 200 ºC. As moléculas de água são libertadas e

ocorre alguma perda de massa devido à evaporação de compostos

orgânicos voláteis;. Em seguida ocorre a torrefação efetiva. Este processo

começa quando a temperatura atinge os 200/300 °C pois a partir dessa

temperatura ocorre decomposição dos biopolímeros dos materiais

lenhosos e será mais intensa. A Brasil Biomassa é a primeira empresa

brasileira que desenvolve a moderna tecnologia de torrefação da biomassa

para fins de energia com o uso do reator de leito. Esta tecnologia está em

pleno funcionamento na França e na Alemanha.
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No ano de 2009 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo

financeiro BMG para o desenvolvimento de três projetos

industriais. O primeiro projeto visava a implantação de uma

unidade industrial de produção de briquete com capacidade de

84.000 ton. por ano na região próxima ao Porto de Imbituba SC.

O segundo projeto para grupo financeiro BMG para o

aproveitamento dos resíduos de babaçu no estado do Piauí na

produção sustentável do biobriquete com capacidade de

40.000 ton. por ano.

A Brasil Biomassa desenvolveu o terceiro projeto envolvendo os

resíduos de casca de cacau na Costa do Marfim para a

produção sustentável do biobriquete de cacau. O projeto

visava a implantação de uma unidade industrial na Costa do

Marfim de produção de biobriquete com capacidade de 60.000

ton. por ano. Recentemente desenvolvemos uma série de

avaliação técnica e industrial de produção de briquetes com

resíduos de movelaria e compensado (aproveitamento de

passivo ambiental) devido ao descarte inadequado de resíduos

sólidos, especialmente de madeira e seus derivados (painéis de

aglomerados, MDF e compensados), representando mais de 90

% do total de resíduos gerados.

WOODBRIQUETE E AGROBRIQUETE.

Soluções de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial e agroindustrial em

briquete. A Brasil Biomassa desenvolve

uma série de projetos industriais de

aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial em briquete.

A Brasil Biomassa é especializada em

todas as etapas de um projeto de

implantação de uma unidade industrial de

aproveitamento da biomassa para co-

geração de energia, torrefação da

biomassa energética e a produção de

briquete e pellets, atuando desde os

estudos de viabilidade econômica e

planejamento estratégico do plano

estrutural de negócios. Engenharia básica

industrial e licenciamento ambiental,

mapeamento das fontes de fornecimento

de matéria-prima e o estudo logístico até

o gerenciamento completo de sua

implementação com o uso dos

equipamentos industriais produzidos no

Brasil e testes pré-operacionais no Brasil e

exterior para a certificação do produto e o

desenvolvimento do plano de marketing

para a venda de produção industrial ao

mercado nacional e internacional.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA AGROBIOMASSA

Geralmente, eles são deixados no solo ou

queimados em incêndios em campo aberto,

causando poluição do ar e risco de incêndio. Existem

técnicas agrícolas avançadas para usar esses

resíduos de maneiras alternativas. O uso de resíduos

para a produção de energia poderia reduzir

drasticamente a conta de aquecimento para os

usuários finais, mas também reduzir os custos das

operações para os agricultores e garantir receitas

adicionais, diversificando suas atividades.

Somos a única empresa do Brasil que desenvolve

plantas industriais de produção de agropellets.

AGROBIOMASSA. Avançam os estudos e projetos da

Brasil Biomassa de aproveitamento mundial do

potencial dos resíduos da agricultura. A biomassa

derivada da agricultura (Agro Biomassa) representa

apenas 18% do fornecimento mundial total de

biomassa para energia.

Entre outras fontes, a Agro Biomassa pode ser

derivada de resíduos agrícolas e culturas energéticas e

gramíneas. Os resíduos agrícolas, por exemplo, estão

prontamente disponíveis como resultado de operações

agronômicas, mas seu manuseio e descarte costumam

ser um fardo para os agricultores e as comunidades.
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A Brasil Biomassa já desenvolveu com

sucesso projetos e estudos de viabilidade no

aproveitamento e o uso da cana energia para

o processamento de pellets. A Brasil

Biomassa foi contratada para o

desenvolvimento do maior projeto mundial de

pellets da cana energia. Estamos implantando

para a IKOS Internacional uma unidade

industrial de pellets da cana energia com a

produção anual de 1.600.000 mt/ano onde a

instalação compõem uma unidade de

armazenamento de matéria-prima e duas

instalações industriais (primeira de moagem e

secagem industrial e uma segunda para o

processo de peletização e resfriamento de

pellets). A unidade pode comportar dois

sistema de geração de energia térmica (três

fornalhas e três secadores industriais) e um

sistema de co-geração de energia, três linhas

especiais para o processamento, moagem e

trituração industrial (com cinco moinho

martelos em cada linha. Para alcançar uma

granulometria para o processo de peletização

(seis peletizadoras industriais) ao sistema de

resfriamento industrial (seis resfriadores

contra-fluxo) sendo transportados para o silo

de armazenamento de matéria-prima pronta.

A planta industrial de pellets vai operar

ininterruptamente, requerendo um contínuo

abastecimento de biomassa para a geração

de energia térmica e de biomassa energética

para o processo. A unidade vai operar 8.760

horas/ano para produção de pellets.

BIOPELLETS PALHA E BAGAÇO CANA-DE-AÇÚCAR E CANA

ENERGIA. Soluções na área de projetos de aproveitamento da

biomassa do setor sucroenergético e da cana energia para a

produção de pellets.

A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso as principais

unidades industriais de processamento de pellets com o uso da

palha e do bagaço de cana-de-açúcar. O pellet de bagaço e da

palha da cana-de-açúcar é um combustível sólido de granulado

de resíduos de bagaço de cana prensado, proveniente de

processo industrial do setor sucroalcooleiro. O pellet de bagaço

e da palha da cana-de-açúcar é obtido por trefilação de bagaço.

A compactação do material é garantida pela consistência do

insumo e permite a produção.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo

sucroenergético do Brasil, a Cosan Biomassa para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos

resíduos de bagaço e da palha da cana na transformação de

pellets em Lins no Estado de São Paulo com a produção de

175.000 mt/ano.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIOECONOMIA

BIOECONOMIA. A Brasil Biomassa trabalha com os projetos sustentáveis em apoio da bioeconomia.

A bioeconomia engloba a produção de recursos biológicos renováveis e a conversão desses recursos e

fluxos de resíduos em produtos de base biológica e bioenergia com cinco objetivos principais: garantir a

segurança alimentar, gerir os recursos naturais de forma sustentável, reduzir a dependência de recursos

não renováveis, mitigar e adaptar-se às alterações climáticas, criar empregos e manter a competitividade.
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SOLUÇÃO ENERGÉTICA RESÍDUOS SÓLIDOS

RESÍDUOS MUNICIPAIS E INDUSTRIAIS. A Brasil Biomassa trabalha com os projetos sustentáveis em

desenvolvimento, de o uso dos resíduos municipais e industriais. A transformação de resíduos em energia é

uma das mais importantes fontes de matéria-prima de bioenergia. Na Europa no último ano utilizado mais de

245,2 milhões de toneladas de resíduos urbanos, dos quais 27% foram para usinas de transformação de

resíduos em energia (67 milhões de toneladas), ainda remanescentes para práticas de reciclagem (30%) e de

aterro (24%) .
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PROJETOS SUSTENTÁVEIS DE PELLETS. Uma opção

inteligente de aproveitamento da biomassa da base

florestal (colhida em floresta como tora sem uso

comercial ou descartada) ou de resíduos (biomassa com

alto teor de umidade, baixo poder calorífico e

densidade) de baixo valor agregado na colheita (como a

tora fina, cascas, raízes, touças, fuste total, ramos,

galhos e pontas) ou da base de processamento

industrial (cavaco de madeira limpo ou sujo, serragem,

micro-pó, maravalha e costaneiras) e utilizado pelo setor

de papel e celulose (resíduos sem aproveitamento no

processo florestal e industrial como a árvore danificada

que não pode ser utilizada para a produção da polpa e

os cavacos finos e casca) ou de movelaria e painéis de

madeira (resíduos da madeira, micro-pó, cepilhos,

serragem e os resíduos grosso como as peças de refuto e

com defeito e do retalho como as sobras de produção e

as chapas de madeira danificadas) de embalagens,

laminação e construção civil (biomassa como os paletes

e caixas sem aproveitamento e resíduos do processo de

laminação e da construção com baixo aproveitamento) e

de poda de arborização (urbana e remoção de árvores

públicas e residenciais como os troncos, toras, galhos,

tocos e raízes) e de supressão florestal.

Tornando um resíduo de baixo valor agregado num

insumo valioso para o processamento industrial de

pellets (combustível sólido para geração de energia

térmica) com um aumento elevado de consumo nacional

e internacional e de alta rentabilidade financeira.
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TRANSFORMANDO BIOMASSA AGROINDUSTRIAL E

SUCROENERGÉTICA EM PELLETS. Uma opção

inteligente de aproveitamento da biomassa de todos

os tipos (madeira do extrativismo florestal de origem

nativa legalizada como nos projetos e estudos

desenvolvidos pela Brasil Biomassa com Acapu,

Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro,

Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo,

Maçaranduba, Teca e Mogno) de madeira/florestal

(da silvicultura como pinus, eucaliptos, paricá,

bracatinga e acácia negra) e outras (como o bambu,

cajueiro, fibra da palmeira, seringueira e caatinga)

podem ser matéria-prima para a produção de pellets.

Também podem ser utilizados como matéria-prima

(em projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil

Biomassa) os resíduos agrícolas e agroindustriais

(como os resíduos de Açai, Algodão, Amendoim, Arroz,

Bagaço de Cevada, Cacau, Cana de Açúcar, Capim

Elefante e Brachiara, Casca do Café, Castanha do

Pará, Coco Babaçu, Coco Verde, Cupuaçú, Dendê,

Girassol, Macaúba, Palha do Milho, Pinhão Manso,

Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja, Sorgo e Bagaço da

Uva) e do setor sucroenergético (bagaço e palha da

cana-de-açúcar) para a produção de biopellets para a

geração de energia térmica industrial. Tornando um

resíduo agroindustrial e sucroenergético de baixo

valor agregado num insumo valioso para o

processamento industrial de produção de biopellets

(combustível sólido para geração de energia térmica).
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A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de uma unidade industrial

de aproveitamento da biomassa para co-geração de energia, torrefação da biomassa energética e a produção de

briquete e pellets, atuando com o gerenciamento completo de sua implementação com o uso dos equipamentos

industriais produzidos no Brasil e na Itália (com linha especial de financiamento nacional e internacional) e testes

pré-operacionais no Brasil e exterior para a certificação do produto e o desenvolvimento do plano de marketing

para a venda de produção industrial ao mercado nacional e internacional.

Nosso trabalho consultivo para os clientes em desenvolvimento de projetos engloba os seguintes tópicos:

1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios. 2. Desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica e

financeira. 3. Desenvolvimento do estudo do licenciamento ambiental. 4. Mapeamento florestal e industrial e de

fornecimento de matéria-prima. 5. Estudo técnico de avaliação da logística de transporte e exportação. 6.

Desenvolvimento do projeto de financiamento nacional e internacional. 7. Estudos de incentivos e benefícios

fiscais e doação de área industrial. 8. Engenharia básica industrial e equipamentos industriais. 9. Engenharia

executiva e apoio na implantação da unidade industrial. 10. Certificação internacional e o plano de marketing

nacional e internacional.

BRASIL  BIOMASSA  ATIVIDADE PROFISSIONAL



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

BRASIL BIOMASSA

INDUSTRIAL PELLETS  PINUS LINS 

SÃO PAULO PRODUÇÃO 

72.000 MT/ANO 

A Brasil Biomassa implantou em

2010 e encontra-se em pleno

funcionamento para a Biopellets

Brasil (Grupo Empresarial Bertin

Bioenergia) a maior unidade

industrial no Estado de São Paulo

utilizando a de matéria-prima de

tora, serragem e lenha de pinus e

eucalipto produção de pellets com

capacidade de 72.000 ton/ano.

Desenvolvemos todos os estudos

(´plano de negócio e de

viabilidade) para a implantação

com sucesso da unidade industrial

Utilizamos um mix de tecnologia

industrial com equipamentos

nacionais e internacionais com

obtenção do financiamento pela

linha de inovação pelo BNDES.

Toda a produção industrial é

exportada para a União Européia.
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Naturasul Engenharia (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os

equipamentos e contrato de compra de pellets em Porto Velho Rondônia).

GSW Energia Renovável (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de pellets em Dom Eliseu no

Pará).

Nova Itália Florestal (desenvolvimento plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Porto Velho

Rondônia).

Saccaro Móveis (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Caxias do Sul

RS).

BrBiomassa Pellets (desenvolvimento do plano de marketing internacional e exportação de pellets no Paraná).

Costamaq Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets Porto

Alegre RS).

BForest Brazil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com

os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Lages SC).

The Colleman Group (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com os equipamentos e engenharia e contrato de compra da produção de pellets em Botucatu SP).

ECB Empresa Catarinense de Biomassa (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico

com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de pellets em Otacílio Costa SC).

GF Indústria de Pellets (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Ananindeua Pará) .

Eurocorp Pellets Brasil (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).

Revize Industrial (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de

madeira em São José Rio Preto SP).
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Koala Pellets. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Koala Pellets da cidade de Rio Negrinho SC

do processo de desenvolvimento industrial e de certificação para a exportação da produção industrial de

pellets (2.000 containers) para atender a grande demanda de consumo residencial de pellets da Itália

(Porto de Itajaí até Livorno na Itália). A Brasil Biomassa desenvolveu e operacionalizou a primeira

exportação internacional de toda a produção da Koala Pellets de Rio Negrinho 24.000 toneladas de pellets

com qualificação internacional para a Itália.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

BRASIL BIOMASSA

INDUSTRIAL BIOPELLETS  CANA-

DE-AÇÚCAR JAÚ SÃO PAULO 

PRODUÇÃO 

144.000 MT/ANO 

A Brasil Biomassa implantou em

2014 e encontra-se em pleno

funcionamento para a Biopellets

Brasil Cosan Biomassa (Raízen) a

maior unidade industrial mundial

de aproveitamento da cana-de-

açúcar para produção de biopellets

com capacidade de 144.000

ton/ano.

Utilizamos um mix de tecnologia

industrial com equipamentos

nacionais e internacionais com

obtenção do financiamento pela

linha de inovação pelo FINEP.

Toda a produção industrial é

exportada para a Sumitomo Japão.
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International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX Desenvolvimento pela Brasil Biomassa

ao Grupo International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e o mapeamento de fornecimento de matéria-prima e planejamento

estratégico uma linha de equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets da cana energia RJ).

JW International Solutions (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira Palmeira PR).

Linea Pellets em pleno funcionamento (marketing internacional para venda da produção industrial em

Sengès Paraná)

Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Buruti Maranhão).

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing internacional para a unidade de processamento de pellets de madeira em Otacilio

Costa SC).

Neumann Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing internacional para a unidade de processamento de pellets de madeira em São Bento do Sul SC).

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Comodoro MT).

CVC Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Rio Negrinho SC).

Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto ES

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets em Santa

Catarina).

Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico e financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina.
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Caraíba Bioenergy. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e em pleno funcionamento para a empresa

Caraiba Bioenergy (implantação da unidade compacta e modular de pellets de madeira 12.000 mt/ano.

Na cidade de Seara em Santa Catarina) com o planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais

e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o setor de avicultura.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

BRASIL BIOMASSA

INDUSTRIAL PELLETS  EUCALIPTO 

PINDAMONANGABA SÃO PAULO 

PRODUÇÃO 

36.000 MT/ANO 

A Brasil Biomassa implantou em

2017 e encontra-se em pleno

funcionamento para a Pelican

Pellets (Louducca) no Vale do

Paraíba SP a maior unidade

industrial no Brasil de

aproveitamento da madeira de

eucaliptos para o processamento

industrial de pellets (36.000

ton/ano) e que estamos

exportando para a Itália e a

França.

Desenvolvemos o planejamento

estratégico e engenharia industrial

da unidade. Utilizamos um mix de

equipamentos nacionais e do

exterior e o financiamento 100%

pela linha de inovação pelo

Desenvolve São Paulo.
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VPB Biomassa (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing

para a unidade de processamento de pellets de madeira em Ourinhos São Paulo).

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa Catarina)

DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico e financiamento os equipamentos de produção de pellets em Petrolina Ceará).

Irmãos Ferrari Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Sertãozinho RS).

Imezza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets de Pinus em

Canela no Rio Grande do Sul).

Larsil Florestal Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Telêmaco Borba PR).

Alto Rio Preto Participações (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC).

Bioresíduos de Arapongas Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Arapongas PR).

Mognon Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Palmeira SC).

Madeireira WS Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Três Barras Participações Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Bom Retiro SC).

Lamb Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Speranza Comercial Exp. Imp. Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em São José SC).
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A Brasil Biomassa implantou em 2017 e encontra-se em pleno funcionamento para a Butia Pellets da

cidade de Butiá Rio Grande do Sul da unidade industrial de aproveitamento da madeira de pinus e

eucaliptos para o processamento industrial de pellets (36.000 ton/ano).

Desenvolvemos plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento nacional da linha de

equipamentos pelo BRDE RS, engenharia industrial e marketing. o Utilizamos um mix de equipamentos

nacionais e do exterior e o financiamento 100% pela linha de inovação pelo BRDE.
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A Brasil Biomassa implantou em 2018 e encontra-se em pleno funcionamento para a Peletilar da cidade de

Canela Rio Grande do Sul da unidade industrial de aproveitamento da madeira de pinus e eucaliptos para

o processamento industrial de pellets (18.000 ton/ano).

Desenvolvemos plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento nacional da linha de

equipamentos pelo BRDE RS, engenharia industrial e marketing. o Utilizamos um mix de equipamentos

nacionais e do exterior e o financiamento 100% pela linha de inovação pelo BRDE.
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Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira na Bahia).

Amêndoas do Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Ceará).

Granosul Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Fontes Usinas (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing

para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio Grande do Sul).

Yrendague Sociedad Anonima (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento internacional

concedido pela agência de fomento da Itália, engenharia industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira no Paraguay).

Valorem Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de em

Ioanópolis São Paulo).

RD Estruturas Metálicas Ltda (desenvolvimento d plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets de madeira em Nova Veneza Santa Catarina).

Itaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira

em Itaberá São Paulo).

Grow Consultoria e Gestão Florestal Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade e o

mapeamento florestal no Paaná.

Desenvolvimento para o grupo internacional Imerys Caulin no Estado do Pará visando um estudo de

mercado, fornecimento e potencialidade da biomassa florestal e industrial e agroindustrial para o

atendimento futuro de fornecimento para a mudança da matriz energética. Fornecimento à Imerys todo o

conhecimento necessário para entender a estabilidade e as condições gerais do mercado de fornecimento

de biomassa - caso a Imerys decida mudar sua matriz energética para uma geração baseada em biomassa.

Brasil Biomassa e Energia Renovável  Consultoria Engenharia Pellets Brasil Fone: 41 33352284     41 996473481  

E-mail diretoria@brasilbiomassa.com.br      diretoria@pelletsbrasil.com.br BBER  www.brasilbiomassa.com.br

BRASIL  BIOMASSA     PROJETOS E CLIENTES



PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA 

BRASIL BIOMASSA

INDUSTRIAL PELLETS  PINUS 

CAÇADOR SANTA CATARINA 

PRODUÇÃO 

55.000 MT/ANO 

A Brasil Biomassa implantou em

2019 e encontra-se em pleno

funcionamento para a Adami

Madeiras a maior unidade

industrial no Estado de Santa

Catarina utilizando a de matéria-

prima de tora, serragem e lenha de

pinus e eucalipto produção de

pellets na cidade de Caçador com

capacidade de 55.000 ton/ano.

Desenvolvemos todos os estudos

(´plano de negócio e de

viabilidade) para a implantação

com sucesso da unidade industrial

Utilizamos linha de equipamento

internacional com obtenção do

financiamento internacional e a

produção é vendida para a BRF

(aviários) e exportada para a Itália

e o Reino Unido.
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Estudo técnico e de mapeamento de biomassa em São Paulo para o potencial desenvolvimento de

negócios e projetos da cana energia para Granbio Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis

Produção Agrícola.

Desenvolvimento do plano de marketing internacional e venda de produção industrial de pellets para LEE

Energy Solutions de Alabama nos Estados Unidos e Abellon Clean Energy no Canadá.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana energia, palha e cana para o

projeto de co-geração de energia para a Building Energy Itália na Africa do Sul.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS BRASIL
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A Pellets Brasil (administrada pela Brasil Biomassa) detém uma avançada tecnologia industrial de

produção de pellets utilizando todos os tipos de biomassa (resíduos com baixo aproveitamento energético

e passivo ambiental) – florestal (processo de colheita e extração florestal) – madeira (processamento

industrial da madeira) – agroindustrial (resíduos do processo agroindustrial – colheita e produção e da

agricultura) – sucroenergética (bagaço, palha da cana-de-açúcar e da cana energia).

Nossa linha de equipamentos envolve desde o sistema de preparação da matéria-prima (picagem

industrial) ao sistema de moagem industrial (sistema de refinação com transportadores, tremonha, silo de

armazenamento e moinho de martelos) ao moderno sistema de geração de energia térmica e secagem

industrial (fornalha e secador rotativo) com os periféricos (transportadores, elevadores, válvulas, filtros,

exaustores e silo) preparando ao processo de peletização e resfriamento com uma linha internacional de

equipamentos para segurança e garantia da qualidade do produto (peneira, condicionador, peletizadora,

resfriador vertical, filtro de manga, transporte e silo) até o sistema de embalagem industrial (embaladora

automática e paletizadora) num sistema completo integralizado e automatizado com qualidade e

credenciamento internacional.



TECNOLOGIA INDUSTRIAL PELLETS
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MOAGEM E REFINAÇÃO SECAGEM INDUSTRIAL

SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. Utilizamos uma tecnologia industrial (sistema

de moagem, secagem, peletização, resfriamento e embalagem industrial) da segunda maior produtora

(única empresa Itália no Brasil que produz equipamentos) mundial de equipamentos com sessenta

anos de experiência em plantas industriais de produção de pellets (600 equipamentos no mundo) e

com duas plantas em funcionamento no Brasil com sucesso (produtora e exportadora de pellets

qualidade Enplus A1 empresarial (Línea Pellets Sengés PR e Marchetti Ibirama SC) com assistência

técnica no Brasil para manutenção dos equipamentos e de compra de rolos e matrizes. E com o apoio

técnico da Brasil Biomassa Pellets com quinze anos de atuação no mercado brasileiro e que implantou

mais de oito plantas industriais (450.000 ton../ano de produção de pellets.

EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os equipamentos de produção

de pellets tem o selo internacional de qualidade e não utilizam nenhum tipo de equipamento (nem

adaptação pois prejudica a qualidade do produto) de linha de ração animal (as empresas nacionais

tentam adequar um equipamento de produção de ração animal para produção de pellets e somente

vieram em gerar prejuízos para os antigos produtores de pellets pela falta de qualidade do produto e

por impossibilitar que tenham o credenciamento ENplus A1 para exportação ou venda aos aviários da

BRF).



BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS
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PELETIZAÇÃO RESFRIAMENTO EMBALAGEM INDUSTRIAL 

CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL DOS EQUIPAMENTOS. Toda a linha de equipamentos da unidade

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

equipamentos de proteção) com segurança industrial.

CRÉDITO NACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os equipamentos

da unidade industrial compacta de produção de pellets tem um credenciamento internacional e

detêm uma linha especial de financiamento no Banco do Brasil e de outros bancos comerciais e de

fomento no Brasil.

CRÉDITO INTERNACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Única tecnologia

internacional no Brasil com uma linha especial de crédito internacional (de fácil acesso sem a

necessidade uma garantia real, com uma taxa de juros/serviços anual de 2,5% ao ano e sem

burocracia de financiamento). Esta linha de crédito é exclusiva para os nossos equipamentos com

apoio da Sace Securitização da Agência de Fomento da Itália e o grupo Exetra, do Banco Italiano

Intesa para o pagamento de três a cinco anos.



TECNOLOGIA MODULAR PELLETS
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EQUIPAMENTOS MODULAR  PELLETS 

A tecnologia industrial compacta e modular de produção de pellets atende a requisitos rigorosos de

eficiência e a garantia qualidade do produto final Enplus A1 e de alto desempenho processo industrial. O

sistema de compacto e modular de produção de pellets utiliza os resíduos industriais com baixo valor

agregado (seco na forma de serragem ou micro pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril, com

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

mercado nacional e internacional) na forma compacta (redução dos custos de construção civil) atende

todas as normas de qualidade no Brasil. Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1,0 e 2,0

toneladas/hora com adequação para as unidades maiores de 05 á 50 ton.eladas/hora de pellets.

A tecnologia compacta tem o benefício da linha de crédito internacional da agência de fomento da Itália

(pagamento em cinco anos em dez valores semestrais com seis meses de carência com a incidência de

encargos anuais de 2,5% e sem a necessidade de garantia real). E ainda toda a produção industrial foi

comercializada por dez anos para a Itália e Reino Unido ou a venda no mercado interno para aviários da

BRF. Temos um laboratório internacional para os teste de produção (biomassa da empresa) de qualidade

do produto.


