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PELLETS BRASIL TECNOLOGIA MODULAR PELLETS

A Pellets Brasil Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets é mais que uma

fornecedora de tecnologias e equipamentos, é um meio de desenvolvimento das empresas que

atuam no setor florestal (extração e colheita florestal), do setor de processamento da madeira

(madeireira, serraria, laminadora, movelaria, painel e compensados, celulose e papel), do setor

agroindustrial (todos os típos de resíduos da produção e do processo) e sucroenergético (palha,

bagaço da cana-de-açúcar e da cana energia) , que podem agregar um grande valor aos resíduos

para o processamento industrial de pellets como uma fonte de geração de energia (aquecimento

interno residencial e industrial como aviários e para o mercado internacional).

Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos rigorosos de eficiência e eficácia

que otimizem e garantam a qualidade do produto final e de alto desempenho em cada processo;

da dosagem à expedição, controlados por tecnologias de automação industrial.

A Pellets Brasil (administrada pela Brasil Biomassa Consultoria e Engenharia e os parceiros

industriais nacionais e internacional) desenvolve uma tecnologia industrial (completa e modular)

desde o sistema de refinação da matéria-prima (picagem e moagem industrial), do processo de

secagem industrial e de geração de energia térmica (secador rotativo e fornalha industrial) com

os periféricos (transportadores, elevadores, válvulas, filtros, condicionadores, exaustores e silos)

e sistema de peletização, resfriamento e embalagem industrial e apoio técnico em engenharia

industrial especializada na integralização e montagem dos equipamentos.
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A Pellets Brasil tem como a missão o desenvolvimento industrial da inovadora tecnologia

compacta e modular de processamento de pellets (linha industrial automatizada de produção de

pellets) com segurança (qualidade dos equipamentos) e garantia da produção e de qualidade

(produto final pellets tenha um padrão de qualidade ENPlus A1 da União Européia).

No controle de rastreabilidade de materiais durante a fabricação dos equipamentos. Nas

Inspeções ou testes realizados conforme procedimentos qualificados e em conformidade com as

normas de fabricação nacionais e internacionais. Na monitoração do desempenho dos

processos de fabricação e qualidade dos produtos. Na emissão de Data Book final por

equipamento ou serviço.

A Pellets Brasil é a única empresa fornecedora do mercado brasileiro com uma solução

completa da tecnologia compacta e modular de aproveitamento da biomassa florestal e

industrial para a produção de pellets. Possui know how e equipe qualificada para dimensionar,

projetar e implantar fábricas completas em sistema "turnkey" para produção de pellets de

qualquer tipo de madeira ou de resíduos agroindustriais. Visando uma segurança no processo

industrial (com maior eficiência e um menor custo de equipamento) trabalhamos com a

tecnologia modular de equipamentos para a qualificação do produto (pellets qualidade

internacional) e com a segurança de funcionabilidade do projeto industrial (temos uma

engenharia integralização de todos os equipamentos).
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Os equipamentos da unidade compacta e modular de processamento de pellets são fabricados

dentro das mais rigorosas normas de qualidade e segurança:

• Projeto moderno e arrojado com geradores de gases eficientes e modelos inovadores com

queima com redução de partículas (menor emissões dos GEE). Projeto da unidade de

processamento de pellets não comporta nenhum equipamento (nem adaptação) de linha de

ração animal (em função da falta de qualidade na produção final) pois comprovadamente o uso

dos equipamentos) não qualifica o produto final – pellets dentro das normas internacionais

(exportação) para uso do mercado doméstico (aquecimento residencial).

• A unidade compacta de processamento de pellets de madeira é desenvolvida em duas partes

principais considerando a primeira parte o sistema de refinação da matéria-prima e a segunda

com o processo de peletização, resfriamento e de embalagem industrial tornando um produto de

qualidade internacional.

• A qualidade do projeto industrial da unidade compacta e modular de processamento de

pellets, foi desenvolvida dentro dos conceitos de produção e robustez das máquinas e dos

equipamentos (linha internacional de peletização), garante a qualidade final do produto.

• Com o objetivo de garantir o perfeito desempenho dos equipamentos podemos utilizar um

seguro de performance industrial e seus acessórios de forma positiva ao empresário.
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• Os testes de performance e de qualidade do produto (teste com amostra da biomassa que

pretende em utilizar) serão desenvolvidos na Itália (laboratório da produtora dos equipamentos)

com a emissão de um laudo técnico em laboratório internacional credenciado.

• Todos os equipamentos, tem a garantia da qualidade com rigoroso processo de controle de

qualidade, desde o recebimento da matéria prima até a qualidade do produto final dentro da

normatização internacional. Tudo sob a supervisão da engenharia especializada em

integralização dos equipamentos e na automação da unidade industrial.

• Todos os equipamentos produzidos são credenciados na agência de fomento da Itália. Os

equipamentos produzidos detém uma linha especial de financiamento (sem a necessidade de

garantia real e sem juros) e de securitização internacional.

• Todos os itens e materiais utilizados na fabricação dos equipamentos passam por processo de

controle e registro, garantindo a qualidade dos materiais empregados. Os itens comerciais são

selecionados e comprados de fornecedores aprovados dentro da qualidade exigida nas normas

da União Européia para fabricação de máquinas e equipamentos de produção de pellets.

• Possuímos certificações reconhecidas e controle rígido de qualidade (normatização da União

Européia). O projeto compacto tem o menor custo benefício dos equipamentos de produção de

pellets.
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Segundo dados do European Pellet Centre USA (61% das plantas) e na Europa (72% das

plantas) têm capacidade instalada inferior a 20 mil toneladas por ano, na Ásia este índice chega

a 95% com plantas de capacidade inferior a 15 mil ton./ano. No Brasil 84% das empresas

produtoras de pellets tem uma capacidade anual máxima de 10.000 ton./pellets.

O sistema de processamento modular de produção de pellets desenvolvido pela PelletsBrasil

une a inovação com a modernidade em termos de tecnologia com os padrões mais rigorosos de

segurança para a produção de pellets, utilizando os resíduos industriais com baixo valor

agregado (seco na forma de serragem ou micro-pó), ocupando um pequeno espaço na unidade

fabril (adaptável em instalações industriais), com um reduzido custo de aquisição (menor

número de equipamentos e um baixo preço dos equipamentos no mercado nacional e

internacional), com uma possibilidade de mudança de local de produção (facilidade no

desenvolvimento industrial) e com uma produção de alta qualidade (padrão internacional dos

equipamentos). Ressaltamos que a tecnologia modular de processamento de pellets de madeira

utiliza como fonte de matéria prima a biomassa industrial (serragem, micro-pó e maravalha

seca) e comporta um sistema básico de refinação, peletização e resfriamento industrial e o

sistema de embalagem manual de pellets. Com uma planta industrial de capacidade de

produção de 600 a 6.000 ton. de pellets por mês, constituindo uma grande oportunidade de

negócio para os empresários do setor florestal e industrial, investidores e empreendedores em

projetos industriais sustentáveis.



Acima temos um layout da unidade industrial compacta de produção de pellets. A matéria-prima

(maravalha, micro-pó e serragem) será recebida no pátio de recepção de matéria-prima (área de

armazenamento de matéria-prima). A matéria-prima será transportada até a área de pré-

armazenamento e de refinação industrial e depois transportada ao silo de matéria-prima

(podendo ficar armazenada por três dias em retenção da biomassa) e ao processo peletização e

resfriamento industrial. Do silo de armazenamento da matéria-prima seca será transportada

para o processo de peletização. A fibra é comprimida por rolos de prensagem (granulador) com

um dimensionamento para a produção de pellets (6,5mm). A prensagem é completado por dois

rolos no interior da matriz, que alimenta o material com orifícios criando uma alta pressão. O

calor resultante da fricção ativa da matéria-prima é comprimida para uma durabilidade do

produto final. O conjunto de prensas de pastilhas podem comprimir a matéria-prima em

diâmetro de 6,5 mm de com um comprimento de 15 a 20 mm. O vapor acrescentado e calor de

liberação de atrito durante a prensagem aumentam a temperatura do pellets e é transportado

para o sistema de refrigeração por contra-fluxo. O resfriamento é necessário para garantir a

estabilidade estrutural do sedimento (pellets). Posteriormente teremos o sistema de embalagem

manual dos pellets para o armazenamento industrial.
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A unidade industrial modular e compacta de produção de pellets de madeira corresponde a um

empreendimento industrial de baixo impacto ambiental a ser implantado numa área total igual a

1.500,00 m² (área aberta para o recebimento da matéria-prima e para o tráfego de caminhões

de entrada e saída).

O projeto de engenharia construtiva contempla uma área total construída e coberta de 375,00

básica) á 500,00 (completa) m². para a instalação de todos os equipamentos industriais.

.
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A estrutura modular e compacta de produção de pellets com capacidade mínima de 1/10

ton/hora, terá como matéria-prima para o processo industrial a maravalha seca, a serragem

seca e o pó ou micro-pó. De qualquer tipo de matéria-prima (grau de umidade de 14%)

florestal/industrial (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 (pinus, eucaliptos, paricá, bracatinga e acácia negra) e outras (bambu,

cajueiro, fibra da palmeira e caatinga) podem ser matéria-prima para a produção de pellets.

Com uma granulometria especial (5x2x0,5) para eficiência do processo industrial e o produto

final (pellets) terá uma excelente qualidade energética com elevado poder calorífico e baixa

umidade (6,5%) .
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Características da Matéria-prima Resultados 

Dimensão máxima característica (mm) 0,50 á 2,40(5x2x0,5) 

Módulo de Finura 0,50 

Umidade (%) 12 á 14,00% 

Massa unitária seco e solto 0,179 kg/dm3

Massa unitária seco e compactada 0,195 kg/dm3

Massa específica real 1223 g/cm3 



Equipamento 01 Sistema de alimentação para o moinho de refinação. Sistema de alimentação

composto com um funil para a preparação da matéria-prima para o sistema de refinação com o

moinho martelo. O alimentador tem a finalidade de fazer a dosagem de combustível dentro dos

volumes solicitados para atender a temperatura desejada.

Pode ser instalada em nível de piso com suporte em cavalete metálico ou abaixo do nível zero

para facilitar a recepção da matéria-prima. Sua extração é feita através da rosca transportadora

instalada no fundo do corpo, com regulagem automatizada através de conversores de freqüência

interligados com a temperatura desejada.

Composto de extrator com o consumo energético de 1,1 Kw

Equipamento 02 Parafuso de alimentação para o moinho de refinação. Sistema de alimentação

composto com um parafuso para a preparação da matéria-prima para o sistema de refinação.

Com o consumo energético de 1,5 Kw
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Equipamento 03 Moinho Martelo de Refinação . Sistema completo com um funil e um

separador gravitacional de peças pesadas (pedras/ferro). Duas grades semi circulares e um

motor kW 55 2 pólos e quatro placas de suporte com sistema de anti vibrações.

Um rotor com 80 martelos diâmetro 400 mm. Uma rede diâmetro 6 mm. Contendo separadores

gravimétricos. Execução em aço carbono com revestimento de prevenção de ferrugem exterior.

Unidade de moedura na placa de aço com espessura apropriada.

Completo: Os suportes de martelo que funcionam tanto no sentido horário como no sentido anti-

horário para permitir apenas um giro da superfície do batedor dos martelos. Com resistência

elevada ao desgaste, podendo ser utilizado em quatro faces.

Portas aparafusadas na parte frontal da unidade de moedura para permitir a substituição dos

martelos. Com dois pares de telas semicirculares. E um dispositivo para substituição de telas

rápidas e de extração lateral. Base em barras de corte e força adequada.

Consumo energético 160 Kw Segurança. Máquina equipada com relé de segurança para o

monitoramento de parada do moinho e relé de segurança para emergência e porta do moinho de

acordo com as normas regulamentadoras NR-10 e NR-12.
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Equipamento 04 Sistema de detecção de faíscas

Sistema completo de detecção de faíscas como um dispositivo de proteção da unidade

industrial.

Ativação do sistema de extinção em menos de um milisegundo (o mais rápido do

mercado).Sensores duplos cobrem 100% da área do duto, garantindo 100% de proteção.

Descritivo do Equipamento Industrial

Desvio ou shut-off do fluxo em casos onde não é aceitável a extinção através de partículas de

água. Segurança através de sensores de calor, que identificam casos onde há combustão sem

chama. Botão de Pânico Automático, configurado para forçar uma parada caso o foco de

incêndio se espalhe. Sensores de faísca capaz de operar em tubulações com incidência de luz.
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Equipamento 05 Sistema de aspiração de matéria-prima refinada

Sistema de aspiração da matéria-prima que passou pelo processo de refinação composto com

de tubos de conexão para a caixa de alimentação do moinho martelo, um ciclone e uma válvula

do tipo estrela acoplada ao ventilador elétrico. Com o consumo energético de 15 Kw .

Ciclone completo de aspirador preparado por sucção e descarga pós proveniente do crivo

vibrante. Nos ciclones se induz uma elevada velocidade angular ao gás a depurar, gerando uma

força centrífuga na partícula em suspensão muito superior a força gravitacional.

Este é extraído do ciclone no sentido vertical ascendente, através do tubo de aspiração

concêntrico.

Os sólidos descem em movimento helicoidal pelas paredes do cone.
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Equipamento 06 Sistema de transporte do produto refinado. Sistema de transporte para o envio

da matéria-prima seca e refinada para o silo de abastecimento de matéria-prima. Sistema

completo com indicadores de nível. Este transporte foi desenvolvido especialmente para

atender as situações mais exigentes que não permitem resíduos, separação de produto e baixa

produtividade. São especialmente indicados para operações onde se requer mínimo resíduo e

contaminação associados ao transporte de produtos delicados.

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

uma caixa retangular hermeticamente fechada, acoplada em roda dentada para tração do

conjunto. O movimento imposto pela corrente de arraste traciona o produto na parte inferior

sustentando a coluna superior, fazendo assim um corpo que se move a uma velocidade

constante. O equipamento consiste basicamente de uma calha aberta ou fechada por onde o

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

de taliscas arrastadoras.

Com o consumo energético de 4,0 Kw
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Equipamento 07 Sistema de Abastecimento de Matéria-prima . O sistema industrial de silo de

matéria-prima seca com parafuso de extração e uma broca de extração de matéria-prima para

alimentação do sistema de peletização, se baseia em painéis pré fabricados que quando

interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam formando a estrutura de sustentação

do conjunto .

É considerado um sistema de armazenagem limpo por não utilizar tirantes para travamento dos

painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto. Parafuso de ciclo de mistura

com porta pneumática para descarga e abertura através cilindro pneumático.

Composto ainda com válvula estrela para verificar a pressão no ar (silo).

Não utiliza tirantes para travamento dos painéis laterais e respeita os ângulos de escoamento.

Construído em chapas de aço em formato cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo, portanto

totalmente desmontável.

Com o consumo energético de 4,5 Kw
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Equipamento 08 Sistema de Peletização Industrial.

Sistema completo com condicionador, um sistema de alimentação forçada, um guincho, um

sistema de lubrificação automático (kW 0,1 + barril de graxa 180 kg), um motor de 132 kW 6

pólos, um sistema de dosagem manual para a água com os furos de 6 mm., um par de rolos

completos montados para a máquina, um sistema refrigerado (rollers) e uma caixa de

ferramentas.

Estrutura e base feita do aço eletro-soldado e base de motor em perfis de aço eletro-soldado.

Composto de bocal de alimentação para a câmara de compressão (entrada do produto através

parafuso acionado por um motor redutor Kw 0,37). Construída inteiramente em aço inoxidável

com um magneto para a separação de corpos ferrosos.

Especificação Técnica: Produto processado: Micro-pó, serragem ou maravalha seca Capacidade

estimada (ton/h): 1,4/1,6

Diâmetro do rolo: 422 milímetros Peso: 6,5 ton. Com o consumo energético de 138,43 Kw

.
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Componentes principais e características do sistema de peletização:

1 Parafuso de alimentação composto de carpintaria de aço inoxidável, um parafuso espiral

variável do passo, um redutor com acoplamento flexível e inversor e uma placa magnética

posicionada na extremidade do alimentador.

2 Condicionador composto de carpintaria em aço inoxidável com portas de inspeção e limpeza,

de pás giratórias do aço inoxidável, de um motor elétrico e movimentação da correia com a

possibilidade de anexar o pedido de admissão de água e/ou vapor e de um termômetro para

verificar a temperatura do produto.

3 Duto de alimentação composto de carpintaria de aço inoxidável com porta inspeção. O duto

pode ser "forçado" ou "com a passagem pneumática", escolhido de acordo com o tipo de

produto a pelota.

4 Moinho da pelota composto de carpintaria eletrosoldado de alta espessura, uma unidade de

prensagem protegida por uma escotilha de segurança, equipada com dispositivo com amplo

acesso ao dado, um rotor de aço da liga conduzido pela transmissão da correia. Rolamentos

feitos para a duração longa com um guincho para a montagem fácil e segura ou desmontagem.
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Equipamento 09 Sistema de transporte

de pellets

Sistema de transporte dos pellets

produzidos (evacuação da peletizadora)

e quentes para o sistema de

refrigeração industrial. Retirada de

peças metálicas em contato com os

pellets. Sistema de construção em aço

inoxidável.

Com o consumo energético de 0,75 Kw

Equipamento 10 Peneira Vibratória

Sistema de separação dos pellets através de peneira circular vibratória.

Com o consumo energético de 0,75 Kw

Componentes principais e características do equipamento:

Frame com barras da seção e um dimensionamento especial.

Caixa de vibração feita para a seleção correta do produto e para a instalação de telas e

dispositivos de tensão para eles.

Descarregamento da boca com duas saídas diferentes: uma para peneiração produto e um para

a poeira.

Componentes elásticos determinados pela mola helicoidal que concedem a funcionamento

correto da peneira.

Unidade vibratória feita de um par de motores vibratórios com massa excêntrica ajustável para

mudar o movimento vibratório.
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Equipamento 11 Sistema de Resfriamento composto de reciclagem e exaustão (limpeza) e

resfriamento de pellets. Com um crivo vibratório horizontal para limpeza e o arrefecimento dos

quentes. Consistindo em: Ventilador elétrico para a recuperação da poeira. Conexão de

tubulação pontos de recolha: peneira, ciclone e aspiração pó do moinho de pellets.

O sistema de resfriamento industrial é projetado para garantir a maior eficiência de troca

térmica sem contaminação ou danos ao produto. Compacto atende a altas capacidades com

reduzido consumo de energia conseguindo assim um balanço energético positivo

Características Técnicas: Dimensão da câmara de resfriamento (mm): 1.800 x 1.800

Área de resfriamento (m²): 3,24. Potência do distribuidor de produto (KW): 0,75

Grelha de descarga acionada por sistema pneumático: Garante o escoamento suave sem causar

quebras ao produto final.

Construção: Câmara de Resfriamento. Acabamento: Aço Inox: Escovado com solda apassivada e

de Aço Carbono. Capacidade de resfriamento 1,4 á 1,6 ton/h de pellets de 6mm/diam, 11kw
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Equipamento 12 Elevador de canecas.

Sistema completo composto do elevador de correia para elevação dos pellets.

Com o consumo energético de 1,1 Kw

É constituído basicamente de uma série de canecas espaçadas, montadas em corrente ou

correia.

Os esticadores, que podem ser do tipo parafuso ou gravidade, compensam a variação do

comprimento da correia ou da corrente.

Devido a sua elasticidade, mudanças de temperatura, condições atmosféricas e desgaste.

Construção robusta: Portas de manutenção e/ou inspeção com fecho rápido instaladas na

base, no cabeçote e em um dos corpos intermediários. Permitem, além da visualização

do processo, acesso ao interior do equipamento facilitando eventuais manutenções ou

troca de canecas.
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Sistema de embalagem manual completo com:

Equipamento 13 Sistema de alimentação do tipo Hopper

Equipamento 14 Máquina de Embalagem Manual

Equipamento 15 Termo Soldador

Equipamento 16 Embalagem extensível para empacotamento em sacos grandes (big bags)

completos.

Equipamento 17 Sistema de empacotamento com válvula eletro pneumática de duas vias.

Equipamento 18 Sistema de Filtragem. Com o equipamento industrial de filtro de manga

PELLETS BRASIL EQUIPAMENTOS EMBALAGEM 
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PELLETS BRASIL        VIABILIDADE ECONÔMICA

ÍTEM 2019 R$) 2020 (R$)

RECEITA OPERACIONAL

Receita Operacional Venda Pellets (Fábrica) 8.280.000,00 8.694.000,00

TOTAL RECEITA EMPRESA 8.280.000,00 8.694.000,00

MATERIAIS DIRETOS E INDIRETOS

Materiais Diretos (matéria-prima) 1.280.000,00 1.344.000,00

Materiais Indiretos 34.200,00 35.910,00

TOTAL MATERIAIS DIRETOS E INDIRETOS 1.314.200,00 1.379.910,00

CUSTO DIRETOS E INDIRETOS D E PRODUÇÃO

Mão de Obra Terceirizada (Segurança, Limpeza) 24.000,00 25.200,00

Energia Elétrica 159.981,26 167.980,32

Manutenção Industrial e Equipamentos e

Veículos

12.000,00 12.600,00

TOTAL CUSTO DIRETOS E INDIRETOS 195.981,26 205.780,32
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DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA

Material de Expediente e de Escritório 24.000,00 25.200,00

Alimentação dos Funcionários 24.000,00 25.200,00

Telefone 24.000,00 25.200,00

Combustível 24.000,00 25.200,00

Água 24.000,00 25.200,00

Administração e Contabilidade 24.000,00 25.200,00

Internet Turbo 12.000,00 12.600,00

Sistema de Vigilância Eletrônica 24.000,00 25.200,00

Correio 24.000,00 25.200,00

Treinamento 24.000,00 25.200,00

Publicidade e Propaganda 24.000,00 25.200,00

TOTAL DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA 252.000,00 264.600,00

DESPESAS COMERCIAIS E IMPOSTOS

Comissões sobre as Vendas 60.000,00 63.000,00

Seguros sobre as Vendas 24.000,00 25.200,00

Impostos Municipais 24.000,00 25.200,00

TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 108.000,00 113.400.00

DESPESAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Despesas Trabalhista e Previdenciária 315.840,00 331.632,00

TOTAL DESPESAS TRABALHISTA 315.840,00 331.632,00

TOTAL DE DESPESAS 2.186.021,26 2.295.322,32
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SALDO DE CAIXA (RECEITA-DESPESAS)

SALDO DE CAIXA 6.093.978,74 6.398.677,68

DESPESAS COM FINANCIAMENTO

Equipamentos e Encargos (total) 1.190.202,97 

Despesas Gerais e Transporte e Tributos

Engenharia e Montagem

TOTAL DESPESAS FINANCIAMENTO 1.190.202,97

RESULTADO FINAL

RESULTADO FINAL 4.903.775,77 6.398.677,68
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Vantagens e conceitos técnicos da tecnologia modular e compacta de produção de pellets :

1. A unidade modular e compacta de produção de pellets de madeira é de fácil operação e de

produção industrial (totalmente automatizada o que vem em facilitar o manuseio dos

equipamentos e a operacionalização do sistema de produção) com um sistema compacto de

equipamentos (sistema de refinação da matéria-prima ao sistema de peletização, resfriamento e

de embalagem industrial) com qualidade comprovada em mais de 100 plantas em

funcionamento (linha de equipamentos desenvolvida pelos engenheiros da PelletsBrasil e da

engenharia da empresa italiana de equipamentos com credenciamento internacional) de

produção de pellets que atende todas as normas vigentes de qualidade no Brasil (norma ISO

9001) e no exterior (empresa produtora dos equipamentos com mais de 50 anos de experiência

mercado de produção de pellets).

Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1 á 10 toneladas/hora de pellets com a

qualidade ENPlus A1 para o uso no mercado doméstico residencial. Os equipamentos são de

alta confiabilidade, durabilidade, facilidade de manutenção e gerenciamento.

PELLETS BRASIL        VANTAGENS DA TECNOLOGIA 



2. Todos os equipamentos da unidade industrial compacta de produção de pellets tem um

credenciamento internacional e detêm uma linha especial de financiamento no Banco do Brasil

(equipamentos internacionais com taxas fixas ao longo de todo o financiamento, as taxas de

juros são compatíveis às praticadas no mercado internacional - taxas fixas ao longo de todo o

financiamento, o que facilita a previsão do fluxo de caixa do importador, com um conjunto de

linhas de crédito especiais para a importação de bens de capital, máquinas, equipamentos e

serviços para renovação ou modernização do parque industrial para empresas importadoras

clientes do Banco do Brasil com prazo que pode chegar a 10 anos o financiamento de até 100%

do valor da importação, incluindo despesas locais com o desembaraço da mercadoria nos

financiamentos de longo prazo).

Uma linha especial de inovação (Inovadora financia os investimentos dos planos de negócios

das empresas inovadoras como desenvolvimento de novos produtos e introdução das inovações

no mercado) pelo aproveitamento da biomassa para a produção de pellets (energia renovável)

pelos bancos de fomentos e comerciais. Acesso à tecnologia estrangeira ainda não presente

no Brasil.
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3. E uma linha internacional (A ECA do governo italiano com a função de apoiar operações de

exportação da Itália para o resto do mundo. A importação de bens e serviços italianos é a

princípio uma operação elegível para um seguro de crédito. Com este seguro, o exportador pode

oferecer para seus clientes uma condição de pagamento diferida e ainda assim ter a

possibilidade de receber à vista, descontando as notas promissórios garantidas em um banco

italiano e sem burocracia de financiamento) de financiamento (sem garantia real, sem juros

apenas uma taxa de securitização e desconto de 2,5% ao ano e sem burocracia de

financiamento com aprovação em 15 dias avaliando os balanços da empresa – capacidade

financeira de pagamento do financiamento internacional) da Itália (importação dos

equipamentos da unidade pellets). A importação de bens e serviços italianos é a princípio uma

operação elegível para um seguro de crédito. Vantagem desta estrutura para o importador:

Termos de pagamentos com prazos maiores e taxas competitivas sem a necessidade de utilizar

linhas bancárias. A estrutura é de um financiamento direto do fornecedor, portanto o

importador não terá que contabilizar esta dívida como “dívida financeira” e sim como

“pagamento diferido ao fornecedor”.
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Tendo a necessidade de apresentação:

1. Contato do exportador (empresa, endereço na Itália, pessoa para contato);

2. Contato do importador (empresa, endereço, pessoa para contato);

3. Balanços financeiros fechados do importador dos últimos dois anos (se possível auditados, ou pelo

menos assinados pelo contador);

4. Balancete parcial do ano corrente do importador (o mais atualizado possível);

5. Se houver, apresentação institucional do importador e informações qualitativas da empresa;

6. Valor FOB da importação (se ainda não estiver definido, ao menos uma estimativa)

7. Prazo requerido para financiamento (até 5 anos);

8. Apresentação do pedido de financiamento com os documentos contábeis da empresa e um sumário

executivo do plano de negócios e de viabilidade econômica;

9. Período de construção e entrega (meses entre o momento da assinatura do contrato e a entrega do

equipamento);

10. Caso a importação faça parte de um projeto maior de expansão/investimento da empresa,

solicitamos uma apresentação do plano de investimento e financiamento do projeto como um todo.
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4. Para a produção industrial de pellets de madeira, podemos em utilizar todos os tipos de

matéria-prima do processo industrial da madeira (cavaco fino, serragem, maravalha ou pó-de-

serra) com umidade baixa de qualquer tipo de madeira (nativa como Acapu, Algaroba, Andiroba,

Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba, Cumaru, Jurema Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca

e Mogno). Do processo de silvicultura (pinus, eucaliptos, paricá, bracatinga e acácia negra) e

outras (como o bambu, cajueiro, fibra da palmeira, seringueira e caatinga).

Também podemos em utilizados como matéria-prima (com granulometria e baixa umidade) os

resíduos agrícolas e agroindustriais (como os resíduos de Açai, Algodão, Amendoim (casca),

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) para a produção

de biopellets para a geração de energia térmica industrial.
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5. Sendo um equipamento compacto (com sistema de refinação, peletização e refriamento e de

embalagem industrial) de produção industrial (envolve um menor número de equipamentos)

temos uma redução nos custos de aquisição dos equipamentos (menor custo de aquisição de

equipamentos no mercado nacional e internacional) e um baixo investimento em construção civil

(adaptação nas unidades fabris da empresa). A unidade compacta de produção de pellets vai

ocupar um pequeno espaço (adaptável nas unidades fabris) corresponde a um empreendimento

industrial de baixo impacto ambiental a ser implantado em uma área construída (menor espaço

de construção civil) coberta de 335,00 m3 a 575,00 m3.

6. Sistema contínuo de produção industrial (automatizada) gerando uma maior viabilidade na

instalação da unidade e o retorno financeiro (redução de custos trabalhista, tributário,

previdenciário e administrativo). Facilidade de regulagem dos parâmetros operacionais dos

equipamentos. A unidade compacta de produção de pellets (pode ser retirado do local de

produção) com uma operação automatizada. Melhor relação custo benefício do mercado de

equipamentos de produção de pellets. Eficiência térmica com um baixo custo de manutenção

dos equipamentos e reduzido consumo energético dos equipamentos de produção de pellets

(100,0 kW de energia produzem de 1000 kg / hora de produto acabado).
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07. Os equipamentos da unidade compacta de produção de pellets não utilizam nenhum tipo de

equipamento (nem adaptação) de linha de ração animal (em função da falta de qualidade na

produção final). Esta é a única tecnologia em desenvolvimento no Brasil na forma compacta de

produção de pellets. Desenvolvemos os testes de performance e de qualidade do produto (teste

com amostra da biomassa que pretende em utilizar) na Itália com a emissão de um laudo técnico

em laboratório credenciado na Itália. Tudo para uma qualificação final do produto e uma

qualidade especial para a exportação ao mercado internacional.

08. Com o recente aumento dos preços dos combustíveis fósseis e do gás natural o pellet é a

melhor solução energética no Brasil e no exterior. Além disso, prevê-se que o aumento das

preocupações ambientais com as emissões de gases de efeito estufa na Europa e na China,

Japão e Coréia do Sul impulsione o crescimento do mercado durante o período de previsão. A

perspectiva é que nos próximos cinco anos a demanda mundial por pellets de biomassa salte

das 25 milhões de toneladas comercializadas hoje para aproximadamente 80 milhões. A

AEBIOM tem uma avaliação geométrica de uso de pellets entre 50 e 80 milhões de toneladas em

2020. Na Ásia, a Coréia do Sul é um futuro pólo de negócios na área de pellets e biomassa. De

acordo com as metas do governo, a demanda de pellets na Coréia do Sul é projetada para

crescer a partir de 750 mil toneladas em 2017 até 5.000.000 MT em 2020.
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09. A empresa produtora de pellets sendo cliente da Brasil Biomassa terá a garantia da venda

de toda a produção industrial pelo período mínimo de cinco anos (mediante pré-contrato

internacional) com uma distribuidora final de pellets da Itália. Produto final de qualidade

internacional (comprovada com os testes industriais e em laudo de composição físico-química

em laboratório da Itália) dentro dos parâmetros da norma regulamentadora de qualidade de

pellets ENPlus A1 (consumo residencial na União Européia e nos Estados Unidos) com a garantia

de venda de toda a produção industrial (exportação para distribuir final). O preço de venda de

pellets de qualidade para exportação é de euros 160,00 (FOB Porto).

10. O objetivo da tecnologia compacta para a produção de pellets visa à redução dos custos de

operação e de manutenção para a transformação de biomassa em pellets, um produto com

elevada densidade energética (redução dos custos de transporte, armazenamento e

processamento) e uma redução na umidade e impureza (aumento da qualidade do produto),

uma redução nos impactos ambientais (redução nas emissões GEE) e a melhora na eficiência

energética do produto. Consideramos com grande vantagem acerca da pelletização da

envolvendo o transporte do produto (cinco vezes mais energia por volume) de grande densidade .
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11. Destacamos novamente que a utilização de pellets de madeira como combustível já é

comum no Brasil em aplicações tão diversificadas como em hotéis (aquecimento do edifício,

piscina, área de SPA e privativa, sauna),fornos de padarias, fornos cerâmicos, aquecimento de

estufas, aquecimento dos aviários, oficinas de pintura de veículos, estufas de flores,

cooperativas e secagem de grãos, calefação de moradias, aquecimento de água, entre outros.

Há outras utilizações para os pellets de madeira, como cama para animais (cavalos e gatos),

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

de vasos. O uso de pellets para aquecimento industrial na geração de energia (todas as

indústrias que utilizam caldeiras industriais), no comércio (geração de energia térmica) e para o

aquecimento residencial. Os sistemas de caldeiras a pellets podem em hospitais e escolas.

12. Além disso, o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos para a combustão de pellets

de biomassa tem crescido no mercado brasileiro (mais de 200 redes de hotelarias e

aquecimento de piscinas utilizam pellets). Atualmente as cooperativas (aquecimento de grãos) e

o setor de avicultura (aquecimento térmico) estão utilizando pellets para geração de energia

térmica, necessitando que sejam implantadas novas unidades industriais para abastecer o

mercado interno. A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets em todo o

sistema de aviários. São mais de 10.500 aviários no Brasil com o uso de mais de 250.000

ton./mês de pellets. A maior empresa de proteína animal do Brasil pretende em utilizar em 2018

mais de 35.000 ton./mês no Rio Grande do sul e mais de 30.000 ton./mês no Paraná.
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13. Utilizando a tecnologia compacta de produção de pellets temos um excelente resultado

financeiro e o retorno dos investimentos. Em nosso modelo de negócio você tem um

investimento médio em equipamentos para uma unidade de produção de 01 ton./hora de RS

500.000,00 e no primeiro ano de trabalho tem um faturamento de venda do seu produto no

mercado interno (RS 3.960.000,00) ou para exportação (R$ 3.991.680,00). No nosso modelo

de negócio o financiamento internacional dos equipamentos (linha de financiamento de quatro

anos) você vai pagar em oito parcelas (mínimo de R$ 71.250,00). E ainda a rentabilidade da

unidade compacta no primeiro ano será de 38,55% e após o financiamento 43,50% com um

playback simples de 1,3 anos para recuperar todo o investimento um índice de lucratividade

onde em cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de 4 anos resultará em R$ 5,25 o capital,

uma taxa interna de retorno de 38,% extremamente positiva para a implantação da unidade

industrial e no fluxo de caixa projetado a recuperação de todo o investimento será em 1,4 anos.

.
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14. Utilizando a tecnologia compacta de produção de pellets temos um excelente resultado

financeiro e o retorno dos investimentos. Em nosso modelo de negócio você tem um

investimento médio em equipamentos para uma unidade de produção de anual de 13.824

ton./pellets com o sistema de refinação, peletização, resfriamento e de embalagem manual com

um produto de qualidade ENPlus A1 Exportação. Este negócio pode dar um lucro no primeiro

ano de RS 4.194.402,25 e no segundo de RS 5.514.978,74.

E ainda a rentabilidade da unidade compacta no primeiro ano será de 48,55% e após o

financiamento 53,50% com um playback simples de 1,3 anos para recuperar todo o

investimento um índice de lucratividade onde em cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de

4 anos resultará em R$ 6,55 o capital, uma taxa interna de retorno de 48,% extremamente

positiva para a implantação da unidade industrial e no fluxo de caixa projetado a recuperação de

todo o investimento será em 1,2 anos.
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Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a Brasil Biomassa é empresa líder na

área de consultoria de empresas e engenharia industrial na implantação de projetos industriais

sustentáveis e com atuação profissional em projetos de 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 participa (ou) e desenvolve(u) mais de 72 projetos industriais sustentáveis desde o

desenvolvimento do plano estratégico de negócios, estudos de viabilidade econômica e projeto de

financiamento, engenharia industrial e linha de equipamentos e de marketing e a comercialização de

produtos para empresas do porte Biopellets Brasil do grupo Bertin (maior unidade industrial de

produção de pellets em São Paulo), para a Cosan Biomassa do grupo Raizen (maior unidade mundial

de aproveitamento da palha e do bagaço da cana-de-açúcar na produção de biopellets) e aos projetos

desenvolvidos para o grupo EBX (maior unidade de aproveitamento da cana energia).

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.
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A Brasil Biomassa atua mercado consultivo com transparência e segurança e mantemos uma carteira

de clientes com alto padrão de qualidade como os grupos empresariais :

Desenvolvimento e em funcionamento pela Brasil Biomassa ao Grupo Bertin Biopellets Brasil

(implantação da unidade de pellets de madeira 72.000 mt/ano em funcionamento na cidade de Lins

São Paulo)

Grupo BMG Desenvolvimento de estudos e projetos para implantação de unidades industriais de

briquete de madeira em Santa Catarina, briquete de resíduos de babaçu no Piauí e briquete de

resíduos de cacau na Costa do Marfim (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade

e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia).

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).
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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).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Cosan Biomassa Raizen (implantação da unidade de

pellets com uso do bagaço e a palha da cana-de-açúcar 144.000 mt/ano . Em pleno funcionamento na

cidade de Jaú São Paulo com o desenvolvimento do planejamento estratégico, equipamentos e

engenharia industrial, financiamento FINEP e contrato de compra da produção de pellets para o Japão.

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

estratégico com os equipamentos e contrato de produção de pellets em Porto Velho Rondônia).

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

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

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial Porto Alegre RS).

GF Indústria de Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento com os

equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Ananindeua

Pará)

Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os

equipamentos e contrato de compra da produção de pellets em Otacilio Costa SC).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável Projetos Industriais Sustentáveis ao Grupo

Koala Pellets da cidade de Rio Negrinho Santa Catarina. 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 o Porto de Livorno na

Itália).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).
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Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (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 Buruti Maranhão).

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

marketing internacional para a unidade de processamento de pellets 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).

Ceteza Industrial (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 Canela

RS.

VPB Biomassa (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial em Registro São Paulo).
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Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável ao Grupo International Biomass

Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX ( Projeto de 1.600.000 mt/ano). 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 para produção de pellets

da cana energia RJ.

Irmãos Ferrari (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

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

Sertãozinho RS).

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

estratégico equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto ES

Butia WoodPellets (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 Butiá

RS).

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).

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

os equipamentos e engenharia industrial e reuniões com produtores internacionais em Caçador SC ).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável para a empresa Pelican Pellets

(implantação da unidade de pellets de madeira 36.000 mt/ano. Em pleno funcionamento na cidade de

Pindamonhangaba São Paulo) onde desenvolvemos o planejamento estratégico, linha de

equipamentos industriais e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade.
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Revize Industrial (desenvolvimento plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico equipamentos e engenharia contrato de compra da produção de pellets em São José Rio

Preto SP).

JW International Solutions (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 Palmeira

PR).

Grupo Maringá Usina Jacarezinho (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico para produção de pellets com bagaço de cana em Jacarezinho Paraná)

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

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

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

estratégico e financiamento internacional em Chapecó 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).

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa 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.

Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo internacional LEE Energy Solutions do Alabama no

Estados Unidos do plano estrutural de marketing internacional e venda de produção industrial de

pellets pelo Porto de Orleans para o mercado da Holanda e da Bélgica.
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