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A PELLETSBRASIL administrada pela Brasil Biomassa e

Energia Renovável (gestora administrativa e consultiva,

engenharia e projeto industrial) e empresas integrantes do

setor de engenharia de processo e industrial, equipamentos

da usina da madeira como os picadores industriais,

transporte pneumático, silos e recepção e preparação da

matéria-prima, do sistema de secagem industrial como as

esteiras, fornalha e secador industrial, do sistema de

moagem industrial na linha completa de moinhos martelos,

filtro de mangas, condicionador, elevador de canecas e silos

pulmão e de abastecimento de matéria-prima, do sistema

de peletização industrial composto pela peletizadora e

acessórios e o sistema de resfriamento até o sistema de

embalagem e armazenamento.

A PELLETSBRASIL foi criada com a missão de desenvolver

com segurança e garantia da produção industrial de pellets

de madeira, em consonância com a moderna tecnologia

industrial e um produto – pellets dentro das especificações

da norma ENPlus A1 da União Européia.

O catálogo industrial elaborado pela Brasil Biomassa com o

envolvimento dos fornecedores industriais tem como foco o

desenvolvimento tecnológico e a inovação no setor de

equipamentos para o processamento de pellets de madeira,

fatores de contribuição para uma indústria nacional mais

competitiva no mercado.
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PELLETSBRASIL Estamos apresentando o nosso catálogo técnico e industrial de equipamentos para o

processamento de pellets para a implantação de uma indústria moderna e

automatizada de capacidade de produção de 36.000 á 366.000 toneladas.

Conterá todos os elementos para o desenvolvimento de um projeto industrial em mix

de tecnologia nacional e internacional.

A indústria de equipamentos para o processamento de pellets de madeira apresenta

uma solução completa para a gestão e o desenvolvimento com segurança e qualidade

internacional da tecnologia de aproveitamento florestal e industrial para a produção

de pellets .



A PELLETSBRASIL está preparada para fabricação de

equipamentos em aço carbono e aço inox, incluindo ligas

especiais. Atua com as tecnologias mais avançadas em

softwares de apoio, e desenvolve 100% dos projetos em

plataforma 3D.

Possui know how e equipe qualificada para dimensionar,

projetar e implantar fábricas completas em sistema

"turnkey" para produção de pellets de qualquer tipo de

madeira ou de resíduos agroindustriais. Projetos

cuidadosos, simples e flexíveis, focados em alta

produtividade e na garantia do desempenho de cada

processo produtivo.

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.

Os projetos visam fortalecer a competitividade dos

produtores (empreendedor e investidor), com foco em

complexos produtivos para o processamento de pellets

com potencial em exportar com segurança da

aceitabilidade do produto (maior valor agregado) dentro

de um planejamento técnico desenvolvido pela gestora

administrativa do projeto.
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PELLETSBRASIL A sede industrial da PELLETSBRASIL fica localizada no interior de São Paulo, cuja área

total ocupa mais de 36.000 m² com 11.200 m² de área construída, área de fábrica

de 7.200 m² e capacidade de movimentação de 100 toneladas, com um respeitável

parque de máquinas, capazes de produzir os mais diversos equipamentos, serviços de

usinagem leve, média e pesada e caldeiraria em geral.

Na área internacional temos uma sede industrial na Itália para a fabricação dos

equipamentos de peletização e resfriamento industrial.



O avançado conjunto de máquinas operatrizes que

constitui o setor mecânico compreende: tornos,

mandriladoras, frezadoras, plainas, furadeiras, e planta

piloto de testes. Também está equipada com calandras

para cilindragem de chapas e perfis, conjuntos de

corte plasma, bancos oxicorte pantográficos e de

leitura óptica.

Soldagem através de conjuntos de solda automática e

semi-automática de arco submerso-gás inerte, eletrodo

revestido, MIG, MAG, solda orbital TIG, revestimento

por fita (Strip Overlay), prensa hidráulicas, forno de

tratamento térmico, pontes rolantes, cabines de

jateamento e pintura, e de equipamentos específicos

para a produção de pellets.

Departamento de usinagem, contando com modernas

máquinas operatrizes e com funcionários altamente

qualificados, a usinagem leve, média e pesada produz

os componentes mecânicos e máquinas completas

com qualidade e inovação.

Departamento de caldeiraria conta com a mais alta

tecnologia, somada à experiência de profissionais

especializados, produz equipamentos em aço

inoxidável e aço carbono, numa combinação perfeita de

agilidade e baixo custo.
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PELLETSBRASIL A equipe de Assistência Técnica tem como objetivo proporcionar aos clientes o

atendimento durante ou após o período de garantia contratual, bem como o

atendimento de solicitações dos clientes.

Fornecemos peças de reposição, serviços de recuperação, reforma de componentes

ou peças, comissionamento, startup e operação assistida de novos equipamentos e

sistemas, incluindo o treinamento para operação dos nossos equipamentos.



Os equipamentos da unidade 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 de processamento de pellets de madeira é

desenvolvida em duas partes principais considerando a

primeira parte o sistema de secagem e preparação do

resíduo ou biomassa florestal e industrial, e a segunda

com um mix de tecnologia nacional e internacional (para

garantia da qualidade final do produto dentro da norma

internacional) parte o processo de peletização industrial

da biomassa florestal e industrial tornando um produto

de qualidade internacional.
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PELLETSBRASIL • Visando uma segurança no processo industrial (com maior eficiência e um menor

custo de equipamento) trabalhamos com um mix (85% equipamentos nacionais e

15% na linha de peletização) 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). Todos os

equipamentos tem um credenciamento nacional e internacional para a garantia da

qualidade do produto final.



• A qualidade do projeto industrial da unidade de

processamento de pellets, dentro dos conceitos de

produção e robustez das máquinas e dos equipamentos

(linha internacional de peletização), garante a qualidade

final do produto.

• Os testes de performance e de qualidade do produto

(teste com amostra da biomassa que pretende em utilizar)

serão desenvolvidos na Itália (laboratório ) com a emissão

de um laudo técnico em laboratório credenciado na Itália.

• 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.

• 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 no Brasil são

credenciados aos bancos de fomentos e comerciais e

trabalhamos com uma linha especial de inovação

tecnológica. Os equipamentos produzidos na Itália detém

uma linha especial de financiamento e de securitização

internacional.
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PELLETSBRASIL • Todos os itens e materiais utilizados na fabricação dos equipamentos passam por

processo de controle e registro, garantindo a qualidade dos materiais empregados. Os

itens comerciais são selecionados e comprados de fornecedores aprovados dentro da

qualidade exigida nas normas brasileiras e da União Européia para fabricação de

máquinas e equipamentos.
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PELLETSBRASIL 

Temos um moderno parque industrial para a produção de

pellets e uma estrutura de assistência e consultoria técnica

de pré e pós-vendas do mercado e de garantia de qualidade

do produto final.

Oferecemos soluções completas para fábricas de pellets de qualquer porte, incluindo

as fases de projeto, construção, montagem, equipamentos, acessórios e automação.

Temos uma equipe de consultoria, marketing internacional (venda) e engenharia

equipada com os mais avançados equipamentos para projetos e simulação.
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PELLETSBRASIL 

Possuímos certificações reconhecidas e controle rígido de

qualidade. Menor custo benefício dos equipamentos (40%

do custo de equipamento internacional).

Somos a única empresa fornecedora do mercado brasileiro com uma solução

completa, uma abordagem integrada que promove a padronização de peças de

reposição e do treinamento, diminuindo substancialmente os custos operacionais.
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UNIDADE  FLORESTAL                                                                                        PELLETSBRASIL 

Estrutura Industrial e florestal para o aproveitamento e o processamento.

Importante a utilização de toda a matéria-prima (eucalyptus e pinus) e de

resíduos florestais e industriais (tora fina, cavaco, maravalha, micro-pó e

lenha) para o processamento industrial de pellets. A biomassa envolvendo

os resíduos do processo florestal (costaneiras, galhos, raízes, touças,

fuste total – casca e topo, pontas, ramos e copa) devem ser utilizados para

queima industrial (geração de energia para o processo).

Estrutura Florestal de Pinus e Eucalyptus. Utilizaremos a floresta de

eucalyptus adensado (melhoramento genético) e clonal com alta

produtividade (volume de madeira produzido) florestal (65 m3). O

Eucalyptus na unidade florestal tem uma densidade variando de 0,430 a

0,550 g/cm3 pelos sistemas manuais e semi-mecanizados. Com o

aumento da demanda dos produtos florestais para a produção de pellets,

necessidade de maior rendimento das operações tem uma intensificação

da mecanização na unidade florestal.

A mecanização possibilitou o aumento da produtividade das operações de

colheita e o corte manual das toras com comprimento menores (2,5 a 4,0

m) , as atividades no campo são mais cuidadosas e a madeira vai chegar

na unidade de processamento de pellets, mais limpa, com menor

quantidade de sílica.

Também será utilizado o ativo florestal de pinus. Trata-se de uma madeira

mais densa resulta na produção de pellets com maior rendimento, menor

consumo, maiores resistências e menores resistência à tração e ao

arrebentamento.
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UNIDADE  FLORESTAL                                                                                          PELLETSBRASIL 

Dentre as características tecnológicas da madeira de origem da floresta

de pinus, a densidade básica tem sido considerada pelo produtor como

parâmetro da qualidade da madeira visando sua utilização como matéria-

prima para a produção de pellets.

Na unidade florestal, o volume cilíndrico por hectare da melhor

procedência, foi de 500,46 m3jha, equivalente a 55,6 m 3 /ha/ano, e a

média das procedências foi de 376,09 m 3 /ha e incremento anual médio

de 41,79 m 3 /ha/ano, o que mostra o alto potencial e o valor da seleção

da procedência para os programas de reflorestamento e melhoramento

genético.

A madeira de Pinus é amplamente utilizada como principal matéria-prima

para a produção de pellets, devido à sua densidade adequada,

abundância no mercado e características de umidade, conferindo um

produto de alta qualidade e resistência ao ataque de fungos.

Além da qualidade da madeira, o Pinus possue rápido crescimento em

comparação com outras árvores, sendo economicamente bastante

atrativos.

Colheita e Extração de Pinus e Eucalyptus. A colheita florestal pode ser

definida como um conjunto de operações efetuadas no maciço florestal,

que visa preparar e extrair a madeira até o local de transporte.

A colheita das unidades florestais do empreendedor é composta pelas

etapas corte (derrubada, desgalhamento e traçamento ou

processamento); descascamento; extração e carregamento.
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UNIDADE  FLORESTAL                                                                                        PELLETSBRASIL 

Colheita, Recolhimento e Transporte de Tora de qualquer diâmetro e Lenha

nas áreas florestais sem pré-processamento. Será efetuado após a

colheita, o recolhimento e o transporte da tora e lenha sem que esta venha

em passar por nenhum processo de picagem ou trituração industrial.

Avaliação dos Resíduos da Colheita Florestal. Os resíduos resultantes das

operações da colheita florestal (galhos e ramos, parte superior das

árvores, toras que não atingem dimensões necessárias mínimas de uso)

vão passar pelo processo de picagem industrial e o aproveitamento no

processamento de pellets de madeira. No processo industrial de

peletização vamos aproveitar todos os resíduos florestais para o processo

e na fornalha para queima industrial.

Extração da Biomassa e dos Resíduos Florestais . Como os resíduos

possuem menos densidade que a madeira em forma de toras será

necessário a utilização de equipamentos industriais do tipo Forwarder

para a extração.

Processo de Picagem de Toras Curtas. Na colheita florestal de toras

curtas, as árvores são cortadas, desgalhadas e traçadas com

comprimento de 3 a 6 metros no interior da floresta. Após o corte as toras

já cortadas serão removidas para um pátio intermediário. A implantação

de um picador para aproveitamento dos resíduos gerados, são incluídos

nas fases de trabalho desse sistema, o baldeio, o estoque e o

cavaqueamento dos resíduos. Assim os sistemas convencionais de corte

e remoção das toras no interior das florestas são diferenciados

basicamente pela fase de cavaqueamento e picagem, que será realizado

dentro da floresta ou no pátio intermediário de produção.
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Preparação de Biomassa em Pátios Intermediários . Os resíduos florestais coletados serão removidos para pátios intermediários, onde são estocados

para redução da umidade e posteriormente ao processo de picagem industrial. A preparação de cavacos em pátios intermediários é recomendada

para o abastecimento da planta de produção de pellets que vai ter um grande consumo de biomassa. Quanto maior a disponibilidade de resíduos,

maior será a viabilidade de utilização deste sistema.

Estoque da Biomassa e de Resíduos Florestais. A estocagem de resíduos florestais é uma fase muito importante da colheita. A biomassa florestal

recém colhida não é indicada para ser utilizada como combustível devido ao seu baixo desempenho energético. Os resíduos florestais podem

permanecer amontoados na floresta, estocados ás margens das estradas ou pátios intermediários.

Secagem Natural. O teor de umidade a base úmida diminui consideravelmente com o estoque, passando de 50 a 30%. Os resíduos de madeira no

processo produtivo podem ser verdes, quando tiverem alto teor de umidade ou secos, quando passaram por algum tipo de secagem, seja ela natural

ou artificial (através de estufas).

Preparação de Cavacos na Unidade de Produção de Pellets. Os resíduos e a biomassa serão transportados da unidade florestal até a planta industrial

de produção de pellets em sua forma in natura. A viabilidade econômica deste sistema esta relacionada com o custo do volume transportado, devido a

baixa densidade dos resíduos. A economia operacional da preparação de cavacos na indústria com a utilização de picadores ou trituradores fixos

pode tornar o processo mais barato, em vista, ao uso de equipamentos moveis na floresta.

UNIDADE  FLORESTAL                                                                                        PELLETSBRASIL 
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UNIDADE  DE  PREPARAÇÃO  DA  MATÉRIA-PRIMA                                         PELLETSBRASIL 

Preparação da Fibra. A matéria-prima deve estar livre de qualquer tipo de material contaminante como pedras, vidro e metal. Se a remoção de este

tipo de contaminantes não for considerada, pode provocar falhas e avarias nos equipamentos, principalmente danos nos rolamentos de pressão.

Se o produto estiver contaminado, as cinzas no momento da combustão aumentam consideravelmente. De modo a definir as orientações para a

recepção da matéria-prima entregue na unidade industrial e para controlar a quantidade e assegurar a qualidade será elaborado um procedimento

operacional de recepção de matéria-prima.

Para definir as orientações para a pesagem dos caminhões que transportam a matéria-prima, será elaborado a instrução de trabalho pesagem dos

caminhões matéria-prima.
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Transportadores Tipo Correntes para Mesas de Toras . Estruturas:

Construída em chapas e perfis metálicos de vigas “I” amplamente

dimensionados para resistir ao impacto do carregamento das Toras.

Paredes duplas com preenchimento em areia são aplicadas onde

necessário para amenizar o impacto do carregamento das toras e

também o ruído.

Correntes: Serão utilizadas correntes em paralelo; com passo de 153,7

mm e arrastadores a cada 6 elos (922,2 mm) fechado com chapas de

aço SAE 1020, com chapas de desgaste em aço SAE 1045. As laterais

da mesa também são fechadas com chapas de aço SAE 1020.

Rodas dentadas: As rodas dentadas (engrenagens) de tração e retorno

das correntes possuem dentes temperados por indução, os quais

apresentam alta resistência ao desgaste. Para maior facilidade na

substituição dos dentes, os mesmos possuem construção segmentada e

são parafusados aos respectivos cubos. Eixos e mancais: Os eixos de

tração e retorno fabricados são apoiados em dois mancais de aço,

construídos especialmente para se adequarem às necessidades do

projeto da mesa. Mancais fabricados especialmente para se adequarem

às necessidades do projeto da mesa, apoiando os eixos de tração e

retorno.

Motores serão de fabricação WEG, grau de proteção IP-55,

dimensionados com fator de segurança mínimo de 1,3x acima da

potência efetiva. Redutor SEW de eixos paralelos, dimensionado com

um fator de segurança mínimo de 1,5 sobre a potência instalada no

motor.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               TRANSPORTADORES 

http://www.youtube.com/v/44g8z91BB34
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Transportador Mecânico tipo mesa de rolos. Serão instaladas após os

transportadores de toras. O propósito das Mesas de Rolos é de permitir

a saída de resíduos tais como areia/terra que estejam eventualmente

junto ao fluxo de toras, e pedras que eventualmente também sejam

transportadas com este fluxo e desta forma minimizando o desgaste das

facas do picador, com o propósito de otimizar os tempos de parada para

troca de facas.

Nesta oferta a remoção dos resíduos deverá ser feita rotineiramente por

carregadeiras (não contemplamos transportadores para automatizar a

remoção destes resíduos. As mesas de rolos foram incluídas no layout

para favorecer uma alimentação forçada no picador, caso as toras

sejam de diâmetro muito fino e com galhos/cascas

Estruturas: Projetadas com perfis dimensionados para trabalho extra

pesado. Possuem paredes laterais com altura suficiente para evitar a

queda das toras para fora do transportador.

Mancais: Para a fixação dos eixos dos Rolos serão utilizados mancais

em caixas bipartidas, com vedadores de duplos labirintos e rolamentos

auto compensadores de rolos.

Chaves de emergência: É acionada manualmente por um cabo metálico

revestido por plástico, instalada lateralmente em toda extensão do

transportador.

Rolos: Rolos serão fabricados em tubos sem costura, dotados de

helicoides ou ainda crivos com pontas fabricadas em material extra duro

fixos em réguas substituíveis facilitando a sua manutenção.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               TRANSPORTADORES 
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Transportadores Tipo Correntes para Mesas de Toras . Estruturas:

Construída em chapas e perfis metálicos de vigas “I” amplamente

dimensionados para resistir ao impacto do carregamento das Toras.

Paredes duplas com preenchimento em areia são aplicadas onde

necessário para amenizar o impacto do carregamento das toras e

também o ruído.

Correntes: Serão utilizadas correntes em paralelo; com passo de 153,7

mm e arrastadores a cada 6 elos (922,2 mm) fechado com chapas de

aço SAE 1020, com chapas de desgaste em aço SAE 1045. As laterais

da mesa também são fechadas com chapas de aço SAE 1020.

Rodas dentadas: As rodas dentadas (engrenagens) de tração e retorno

das correntes possuem dentes temperados por indução, os quais

apresentam alta resistência ao desgaste. Para maior facilidade na

substituição dos dentes, os mesmos possuem construção segmentada e

são parafusados aos respectivos cubos. Eixos e mancais: Os eixos de

tração e retorno fabricados são apoiados em dois mancais de aço,

construídos especialmente para se adequarem às necessidades do

projeto da mesa. Mancais fabricados especialmente para se adequarem

às necessidades do projeto da mesa, apoiando os eixos de tração e

retorno.

Motores serão de fabricação WEG, grau de proteção IP-55,

dimensionados com fator de segurança mínimo de 1,3x acima da

potência efetiva. Redutor SEW de eixos paralelos, dimensionado com

um fator de segurança mínimo de 1,5 sobre a potência instalada no

motor.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               TRANSPORTADORES 

Esticador: A regulagem do esticamento da correia transportadora é feita

através de fusos tensionadores (barras roscadas) em aço inox que atuam

nas bases deslizantes dos mancais do tambor de retorno.

Passadiços laterais: Serão fornecidos em ambos os lados dos

transportadores. Proteções laterais e corrimãos em tubos industriais e

cantoneiras, piso em grades eletro soldadas galvanizadas. Escadas de

acesso com proteções laterais e corrimãos em tubos industriais e

cantoneiras com degraus em grades eletro soldadas galvanizadas.

Correia: Constituída de 5 lonas, com espessura de revestimento de 8mm

x 5mm em borracha resistente ao impacto das toras (tipo Stacker ou

superior). Roletes de Retorno: O retorno da correia é feito sobre roletes

blindados, com diâmetro externo de 4” espaçados a cada 3000 mm.
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EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                  PICADOR INDUSTRIAL  E RE-PICADOR

Picagem Industrial. A picagem industrial pressupõe o processamento e tem por função a produção de uma matéria-prima padronizada. Este

processo pode efetuar-se no local de exploração florestal ou no local transformação industrial. No caso da recepção de tora ou lenha utilizaremos na

unidade industrial em produzir cavaco com picadores industriais que possuem lâminas ou facas, acopladas em um disco ou em um tambor, que

cortam a madeira com alta velocidade de rotação, cavacos de forma e tamanho uniformes.

O picador industrial que produzimos é utilizado para a preparação das microplaquetas de madeira de alta qualidade para a produção de pellets. O

resultado deste desenvolvimento é um sistema de picagem industrial que contenha a tecnologia provada.

Picador a disco para fazer cavacos em grande volume de toras de madeira. Produção de até 85m³/hora.

Picador extrema robustez, diâmetro do disco de 1200mm, abertura da boca de alimentação de 300x300mm, diâmetro da polia de 740mm, peso

aproximado de 6.000 kgs, picador montador em uma estrutura super reforçada.
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Áreas de desgaste das coberturas são dotadas de metalização por

carbeto de cromo para ampliar a sua vida útil. As áreas de desgaste

do picador (slots de saída de cavacos) possuem revestimentos

substituíveis.

São também substituíveis os tuchos de fixação das facas, além de

diversas melhorias para preservação da carcaça e aumento da

performance do equipamento.

Os picadores são fornecidos com sistema extra pesado de suporte

de facas, e inclui um jogo de facas montado em cada equipamento:

O picador será acionado por dupla motorização (2x 600CV), com no

mínimo 300% de torque BDT, em média tensão, ambos acoplados

por acoplamentos hidráulicos na entrada de um único redutor de 2

entradas.

O sistema possui base sólida para apoio e perfeito alinhamento de

todos os componentes do sistema.

Este sistema com acoplamento hidráulico, além de permitir partida

em vazio dos motores, também permite que somente um motor

opere em condições de baixa demanda.

Grampos de fixação das facas.

Contra facas Rosca de ajuste de posicionamento do mancal

dianteiro. 2x Conjuntos completos de facas.

Além disso, inclui também um conjunto de ferramentas e

acessórios.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                      PROCESSADOR DE TORAS 

Processador de Toras. Processador de toras com regime de operação

com toras descascadas de eucalipto e pinus com comprimento de

6.000mm e diâmetro médio de 250mm (máximo 380mm).

Características: Processador a Disco com 15 facas, disco de espessura

8” para maior inércia e vida útil, de alimentação horizontal e descarga

por gravidade. Com sistema de quebra-cavacos, anel de segurança.

Possui eixo estendido para acoplamento e inclusão de sistema de freios

(opcional disponível para reduzir o tempo de parada para troca de facas).

Inclui também sistema acionado para abertura da capota e para giro do

disco, também favorecendo os tempos de troca de facas e manutenções.
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Transportador Mecânico tipo Tremonha com

correntes (reclaimer). Estruturas. Construídas em

chapas e perfis metálicos de vigas, amplamente

dimensionados. Correntes.

Serão utilizados dois tramos de correntes com

passo de 8” (203,2 mm).

Rodas Dentadas. As Rodas Dentadas

(engrenagens) de acionamento das correntes

possuem dentes temperados por indução, os

quais apresentam alta resistência ao desgaste.

Mancais. Para o apoio de todos os eixos, serão

utilizados rolamentos autocompensados e

mancais de aço usinado reforçados.

Acionamento das Correntes. O acionamento será

apoiado sobre uma base rígida e compõe-se de

motoredutor SEW de eixos paralelos, com

montagem em eixo intermediário tipo “Shaft-

Mounted”, e transmissões de correntes ao eixo de

tração do reclaimer.

Chave de Velocidade. Será instalado um limitador

de torque com sensor ótico tendo por finalidade

desligar o acionamento do Transportador caso

ocorra à ruptura da corrente transportadora ou

problemas no tracionamento.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               TRANSPORTADORES 
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Transportador Tipo Rosca com tremonha de recepção para

recebimento de cavaco e serragem . Instalada em um fosso de

concreto. Eixos e Hélices.

Fabricados em tubos Schedule adequadamente dimensionados.

Mancais. Selecionados com um diâmetro mínimo de 50 mm,

modelo tipo SN, com caixas bipartidas e rolamentos auto

compensadores. Controlador de Nível.

Será instalada no chute de saída, uma chapa defletora com chave

de segurança, localizada na extremidade da calha, com a

finalidade de desligar o acionamento caso ocorram entupimentos.

Portas de Inspeção. Serão instaladas sobre todos os bocais de

descarga chapas articuladas, para inspeção visual do equipamento

e da operação. Acionamento.

Todo o conjunto de acionamento será apoiado sobre uma base

rígida e compõe-se de motores elétricos, transmissões por polias e

correias “V” e redutores de velocidades com fixação tipo “Shaft-

Mounted”.

Serão utilizados motores da marca WEG, com proteção IP-55

dimensionados com fator de serviço mínimo de 1,3 sobre a

potência efetiva calculada e redutores da marca SEW modelo FT

com montagem em eixo do tipo “Shaft-Mounted”, todos

dimensionados com fator de serviço mínimo de 1,5 sobre a

potência instalada no motor.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               TRANSPORTADORES 
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UNIDADE  DE  PREPARAÇÃO  DA  MATÉRIA-PRIMA                                         PELLETSBRASIL 

Estrutura Industrial de Recepção

e Processamento da Matéria-

prima. Na fase industrial

iniciamos com o transporte e até

a área de recepção de matéria-

prima para o processo industrial.

Para minimizar os custos de

construção, é que a unidade

industrial de processamento de

pellets deva ser construída

próxima da pilha de estoque e

apenas a instalação de um

sistema de transporte

pneumático até o silo de matéria-

prima.

Alimentação de matéria-prima. A

planta industrial de pellets deve

operar ininterruptamente,

requerendo um contínuo

abastecimento de biomassa para

a geração de energia térmica

(resíduos descartados) e de

matéria-prima (cavaco, wood

chips, serragem ou micro-pó)

para o processo industrial.
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UNIDADE  DE  PREPARAÇÃO  DA  MATÉRIA-PRIMA                                         PELLETSBRASIL 

Por isso, a biomassa residual

(para geração de energia térmica)

será estocada em grandes pilhas

no pátio de estoque refrigerado

(para uso contínuo em queima

industrial – fornalha) e a matéria-

prima para refinação ficará no

pátio de matéria-prima.

A alimentação será pela moega

ou tremonha e a descarga a

matéria-prima produzida por

impulsão pneumática através de

uma calha ou por um sistema de

correias.

A matéria-prima picada chega na

unidade industrial por

caminhões, posteriormente um

carregador frontal equipado com

uma pá para ser descarregado no

pátio de recepção da matéria-

prima.
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Moega de Recepção de Matéria-prima. As moegas desenvolvidas pela

indústria de equipamentos de processamento de pellets de madeira

são estruturas empregadas para recepção de produto (cavaco de

madeira) a granel.

Construída em chapa de aço reforçada com barra chata laminada em

formato cilíndrico. Tem a função de receber o material vindo de

terceiros, e é transferido para o moinho, e transportado por transporte

pneumático ao Silo metálico. Instalada no nível inicial do projeto

industrial para poder receber o cavaco de madeira, serragem ou

maravalha de forma automática, com a função de armazenar a matéria-

prima para dosagem no sistema de secagem . Sua extração é feita

através da rosca transportadora no fundo do corpo.

Moega ou tremonha: equipamento para recepção e acúmulo de material

para posterior uso no processo. Pode ser do tipo metálica abaixo, em

nível ou acima do piso. A extração ocorre pelo fundo através de corrente

de arraste ou rosca.

ESPECIFICAÇÕES: Estrutura em aço carbono com jateamento à

granalha pintura industrial a base de Epóxi ou em aço inoxidável,

podendo ser de perfis dobrados e/ou laminados.

Caixa armazenadora fabricada em chapas planas, em aço carbono com

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

inoxidável e reforços em perfis laminados e/ou dobrados. Com uma

rosca extratora de fundo, simples ou dupla e de chapa perfurada de aço

carbono ou tela em aço inox tipo Pack-Screens.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               MOEGA DE RECEPÇÃO
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É projetado para a descarga rápida, com funcionamento simples, porém

eficiente. Requer baixo custo de manutenção. A rosca extratora é

instalada na parte inferior plana do depósito, sendo seu acionamento

através de moto redutor com eixo oco e motor.

A rosca transportadora desenvolvida pela indústria de equipamentos de

processamento de pellets de madeira é indicada para o transporte de

materiais a granel. É fabricada em calha de chapa de aço carbono ou

inox, e seu elemento transportador é a rosca helicoidal (caracol). Este

equipamento é provido de sensor de segurança e rotação, possui

tampas de fechamento e porta de inspeção. O transportador mecânico

contínuo tipo rosca é composto de uma calha, uma rosca

transportadora e um conjunto de acionamento. As calhas são

construídas em chapas de aço calandradas, e unidas por flanges

parafusados. Para fazer a vedação é colocada sobre a calha, uma tampa

em chapa de aço. A helicóide da rosca transportadora é montada sobre

um eixo. O conjunto de acionamento é composto por um redutor de

velocidade acoplado a rosca por um acoplamento e acionado por um

motor elétrico através de correias do tipo B.

O braço auxiliar de descarga que solta o material é acoplado no eixo

através de junta universal, para fazer o movimento de rotação, e para

fazer o movimento de translação, é auxiliado por um conjunto

pneumático, desta forma, o braço auxiliar de descarga varre todo o

fundo do depósito. É fabricada em formato cilíndrico com chapas de

aço SAE 1020 que variam de 5 a 16mm de espessura sendo que na

parte inferior haverá a descarga do material através de uma porta.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               ROSCA EXTRATORA
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Rosca Transportadora. O transportador mecânico contínuo tipo rosca é composto de uma calha, uma rosca transportadora e um conjunto de

acionamento. As calhas são construídas em chapas de aço calandradas, e unidas por flanges parafusados. Para fazer a vedação é colocada sobre a

calha, uma tampa em chapa de aço. A helicóide da rosca transportadora é montada sobre um eixo. O conjunto de acionamento é composto por um

redutor de velocidade acoplado a rosca por um acoplamento e acionado por um motor elétrico através de correias do tipo B.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                     ROSCA TRANSPORTADORA
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Filtro de mangas tipo Jet pulse com limpeza automática, composto por uma bateria de filtros de mangas de tecido poliéster, construído em formato

cilíndrico. O ar juntamente com o pó transportado entra tangencialmente na parte superior do ciclone filtro para estabelecer um movimento rotatório

para os gases, de modo que a força centrífuga aplicada às partículas, sendo maior que as forças de coesão molecular e da gravidade, faz com que as

mesmas sejam lançadas de encontro às paredes, retirando-as da massa gasosa em escoamento. A força centrífuga decorrente deste movimento

helicoidal projeta as partículas sólidas de encontro às paredes, de onde caem até o cone inferior que as coleta e de onde são removidas. Na parte

superior do filtro são instalados os elementos filtrantes confeccionados em feltro agulhado de poliéster que farão á separação do ar sujo e ar limpo,

ficando as partículas nas mangas e posteriormente no cônico. A limpeza das mangas é através de jatos de ar comprimido em sistema contínuo,

controlado por um programador eletrônico. A descarga do material captado no filtro é feita através de válvula rotativa no silo.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                                 CICLONE  FILTRO 
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Equipamento Filtrante: Filtro de mangas

tipo Jet pulse com limpeza automática. O

equipamento é composto por uma bateria

de filtros de mangas de tecido poliéster.

O ar juntamente com o pó transportado

entra pela lateral do filtro em plenum de

acalmamento onde se efetuará uma pré-

separação e distribuição uniforme do ar ao

longo de toda a extensão do filtro.

Os elementos filtrantes confeccionados em

feltro agulhado de poliéster farão á

separação do ar sujo e ar limpo, ficando as

partículas nas mangas e posteriormente

caindo no cônico.

A limpeza das mangas se dá através de

jatos de ar comprimido em sistema

contínuo, controlado por um programador

eletrônico. A descarga do material captado

no filtro é feita através de uma válvula

rotativa.

Informamos que o ar comprimido utilizado

para a limpeza das mangas deverá ser seco

e livre da água e óleo para evitar o satura

mento precoce das mangas.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                               FILTRO DE MANGAS
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Válvula rotativa para descarga de cavacos ou serragem de madeira apresenta as seguintes características: Sua estrutura é construída em chapas de

aço com espessura de 6,35mm, o eixo e rotor juntamente formam uma única peça, as pás do rotor tem sua construção em lâmina de borracha com

lonas onde faz uma melhor vedação, seu acionamento é feito por um conjunto de moto redutor montado diretamente sobre o eixo, o eixo é fixado na

estrutura através de mancais monobloco com rolamentos auto-compensadores na capa facilitando assim sua manutenção.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                            VÁLVULA  ROTATIVA  
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Peneira Classificação de cavacos de madeira. Peneiras para classificação de cavacos, completas incluindo: Elemento de peneiramento: discos

rotativos, para classificação primária de overs

Dados construtivos: Material: aço carbono. Construção soldada para o conjunto acionamento e peneira Chassi de apoio metálico.

A peneira classificadora de cavacos apresenta uma construção extremamente robusta, de fácil manutenção. Fabricada em perfis laminados de seção

quadrada e chapa de qualidade estrutural, possui travessas diagonais que lhe garantem uma excelente estabilidade. Os serviços de manutenção e

limpeza são facilitados por aberturas das tampas frontais,que permitem ainda, com grande agilidade e facilidade, a troca das malhas perfuradas. Um

sistema de pesos excêntricos reguláveis, instalado em um eixo vertical no centro da peneira, garante a sua oscilação que num conjunto de rotação,

freqüência e amplitude diferentes, pode se adaptar a qualquer tipo de cavaco.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                       PENEIRA CLASSIFICAÇÃO  
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Peneira Oscilatória. Peneiras para classificação de cavacos, completas incluindo: Elemento de peneiramento: chapas perfuradas, para remoção de

overs. A tela de peneiramento possui tensionamento, para maior eficiência.

Sistema de acionamento por massa excêntrica: Mancal livre de Manutenção (lubrificação permanente) Polias, Correias e proteções da transmissão

Balanceada dinamicamente, carga horizontal inferior a 3% da carga vertical.

Chapa de desgaste parafusada na área de recebimento. Chutes de descarga fabricados sob projeto. Opcionais incluídos. Sistema de lubrificação para

as juntas universais de suporte da peneira. Construção fechada para controle de pó, com coberturas aparafusadas.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                             PENEIRA OSCILATÓRIA 
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EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                                                 REDLERS

Os redlers desenvolvido pela indústria de equipamentos de

processamento de pellets de madeira são transportadores

horizontais com sistema de elos de correntes. 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.

Geralmente trabalha com a corrente de arraste imersa no produto

transportado, carregando altas camadas de produto.

ESPECIFICAÇÕES: Estrutura: Em chapa de aço carbono SAE1020

de 3mm, dobrado tipo "U" de 130 x 40

Roletes de apoio: Em tubo SAE1020 Ø 4" ( 101,6 mm), fixados em

cavaletes triplos com 35º de inclinação

Correia: tipo plylon 100 com revestimento de borracha.

Motorização: Motoredutor de eixo vazado, com 2,0CV,

220/380/440 volts, 60 Hz

http://componente.ind.br/wp-content/uploads/2016/04/transportador-de-correia-2.jpg
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Elevador de Canecas fabricado pela indústria de equipamentos de

processamento de pellets de madeira 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. É provido de uma caixa usualmente construída em chapas de

aço carbono, envolvendo as canecas e os terminais do pé e da cabeça.

Seu projeto visa à velocidade ideal de operação que garante a carga e

descarga completa das canecas . Além da melhor adequação do

diâmetro da polia e de sua superfície de contato com a correia

transportadora, evitando assim deslizamentos. Seu cabeçote é bi

partido para facilitar a manutenção em altura e possui dimensões

calculadas para distanciar as canecas da carcaça superior, evitando o

atrito e conseqüente desgaste das partes , garantindo vida longa ao

conjunto que em muitas instalações fica exposto às intempéries.

Somado a esses benefícios, o projeto dos elevadores de canecas

fabricados pela indústria de equipamentos de pellets de madeira ainda

prevê : acionamento direto através de motoredutor equipado com

contra recuo, dispositivo de ajuste da base que permite a regulagem da

tensão da correia tornando a operação econômica e com baixo índice de

manutenção e escadas e guarda-corpos padronizados de acordo com

reconhecidas normas de prevenção de acidentes. O design da sua base

busca a maior proximidade entre as canecas e a carcaça inferior do

equipamento com o intuito de eliminar qualquer resíduo que possa se

acumular nessa área e tornar o processo auto limpante.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                         ELEVADOR DE CANECAS
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Construção robusta: chapas adequadamente dimensionadas de acordo com o tipo de carga Corpos com dutos soldados (não rebitados) e união entre

corpos feita através de flanges com vedação de silicone por ocasião da montagem: garantem a estanqueidade e impedem o escape de partículas para

o ambiente.

Portas de manutenção e/ou inspeção com fecho rápido instaladas na base, no cabeçote e em um dos corpos intermediários: permitem, além da

visualização do processo, acesso ao interior do equipamento facilitando eventuais manutenções ou troca de canecas

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                          ELEVADOR DE CANECAS

Características Técnicas: Velocidade linear máxima da correia (m/s): 2,09 Dimensões das canecas (mm):

102 (altura) x 152 (comprimento) Correia elevadora: 7" x 3 ou 4 lonas

Detalhes Construtivos: Motoredutor: SEW Mancais e rolamentos: Rolmax e SKF Parafusos: bi-cromatizados.

Corpo, base e cabeçote: aço carbono SAE1020 espessura 3,00 mm, estruturados em aço carbono A-36

espessura 6,30 mm Base para motoredutor: aço carbono A-36 espessura 9,50 mm Canecas: aço carbono

SAE1020 espessuras 2,00 e 3,00 mm Eixo da polia da base: barra redonda (maciça) SAE1045 diâmetro 2“

Eixo da polia do cabeçote: barra redonda (maciça) SAE1045 diâmetro 2.3/4“ Plataforma de manutenção:

piso em chapa expandida espessura 4,75 mm, porta de acesso articulada, guarda corpo e rodapé em todo

o perímetro. Escada: barra redonda (maciça) A-36 diâmetro 3/4" e chapa A-36 espessura 6,30 mm

Guarda-corpos barra chata A-36 espessura 1.1/2" x 1/4"
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Grades magnéticas de limpeza automática Indústria de Equipamentos

de Processamento de Pellets de Madeira, são ideais para a

descontaminação ferrosa de diversos tipos de materiais em queda livre.

Ao passarem pelas grades os contaminantes ferrosos são atraídos por

seus tubos magnéticos ficando retidos na parte inferior dos tubos.

Dessa forma os contaminantes perdem o contato com o material, que

continua fluindo normalmente.

Benefícios da grade de limpeza magnética automática: Não

dependência de mão de obra de limpeza Alta produtividade, eliminando

os tempos de parada para limpeza do imã.

Permite a passagem de matérias primas com diferentes características.

Baixo desgaste de peças, baixo consumo de energia e baixo custo de

manutenção.

A contaminação ferrosa é extremamente danosa. Pedaços de ferros

podem danificar o equipamento de maneira grave. Partículas ferrosas,

mesmo que de pequenas dimensões, podem diminuir significativamente

o valor pago pelo produto.

A não utilização de equipamentos magnéticos para a separação de

impurezas e purificação do produto fabricado traz prejuízos

incalculáveis, seja por perda de receita (material vale menos) seja em

manutenções corretivas.

A separação é feita no estágio inicial do processo de fabricação, antes

do processamento industrial. Capta pequenos pedaços de ferro.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                         GRADE DE  LIMPEZA 
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Esteira Transportadora para

abastecimento com sistema transporte

pneumático para silos de cavaco úmidos.

Retira da descarga da Peneira Oscilante e

Abastece TP via caixa de distribuição.

Acionamento através de moto-redutor.

Sistema econômico de transporte

horizontal ou inclinado de material á

granel.

Estrutura metálica em chapa de aço

construída sobre módulos aparafusadas

entre si com a lona deslizando

internamente.

Esticador de correia tipo parafuso para

manter tensão de tração e pressão sobre o

tambor de acionamento garantindo o

arraste da correia.

Tambores em estrutura metálica bem

reforçada, construída em forma côncava

para garantir o perfeito alinhamento da

correi.

Tambores de acionamento e de retorno

emborrachados para perfeita transmissão.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                               ESTEIRA  TRANSPORTADORA 

http://componente.ind.br/wp-content/uploads/2016/04/transportador-de-correia-5.jpg
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EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                      SILO DE ABASTECIMENTO MATÉRIA-PRIMA 

Silo de Abastecimento de Matéria-prima. Desenvolvido pela

indústria de equipamentos de processamento de pellets de

madeira se baseia em painéis pré fabricados que quando

interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam

formando a estrutura de sustentação do conjunto .

Silos com capacidades variadas até 700m³, conforme a necessidade de nossos

clientes, atendendo grandes volumes de armazenamento.

Revestimentos Anticorrosivos com aplicação de tintas atóxicas que possuem alta

resistência à corrosão garantindo maior durabilidade.

Jateamento Abrasivo que tem a função de remover toda a carepa de laminação que

se forma durante o processo de laminação, promovendo maior rugosidade nas

chapas. É considerado um sistema de armazenagem limpo por não utilizar tirantes

para travamento dos painéis laterais e respeitar os ângulos de escoamento do

produto.

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

sendo, portanto totalmente desmontável. O Silo será montado sobre uma base de

concreto a nível do solo, sendo a parte inferior plana com a instalação de uma

rosca extratora.

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

manutenção. Proteção lateral superior em volta do Silo. (Parapeito). Portas de

inspeção. Telhado do silo.
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UNIDADE  DE  SECAGEM DA  MATÉRIA-PRIMA                                         PELLETSBRASIL 

Estrutura Industrial de Geração

de Energia Térmica e Secagem

Industrial. Na fase industrial

iniciamos como processo de

geração de energia térmica e de

secagem industrial da matéria-

prima que encontra-se no silo

(obtenção de um conteúdo de

umidade no máximo 14%).

A secagem é a etapa que

consome mais energia na

produção de pellets.

Como a matéria-prima costuma

apresentar um conteúdo de

umidade superior a 50%, torna-

se necessário antes da sua

utilização, reduzir o valor de

umidade.

O secador industrial diminui a

umidade por meio de um fluxo

contínuo de ar quente com um

consumo médio de energia de

1MW/ton de material seco.
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Laterais e Teto: Revestido internamente com Módulos de Fibra

Cerâmica, com espessura de 8” e densidade de 160 kg/m³ para

suportar temperaturas de utilização até 1.100ºC

Forma interna do Gerador de Calor: Temos uma Área de queima, onde o

material a ser queimado em suspensão, queima em uma forma

homogênea com mistura de ar primário e secundário.

No final da área de queima temos uma parede divisória, em tijolos

refratários / isolantes , mais alta que pó piso da área de queima que faz

que o ar aquecido e o material em suspensão que ainda esteja

queimando, suba e entre em uma chicana que chamamos de

Desfagulhador.

Na parede divisória também tem a função de reter as cinzas em

suspensão. Essas cinzas são retiradas tanto da área de queima como no

desfagulhador , manualmente.

O desfagulhador é uma área isolada termicamente, que funciona como

um ciclone, obrigando as cinzas mais pesadas e/ou que acompanharam

o ar aquecido sejam depositadas nessa chicana. Com isso o ar aquecido

que entra no secador é praticamente isento de cinzas e eliminando

praticamente a possibilidade de chamas entrarem no interior do

secador. Para acessar o interior da fornalha ( área de queima ), na

lateral e verificar o processo de queima, temos uma porta. Para acessar

o desfagulhador temos outra porta. Essa porta é utilizada para limpezas

periódicas de cinzas e também para acessar o duto de entrada do

secador.

A fornalha é fabricada em estrutura metálica com revestimento refratário

em alumina, acoplado na parte frontal por um alimentador que faz a

injeção automática de combustível conforme a necessidade de calor e

gases para o secador.

Construção em perfis e chapas metálicas estruturado.

Base: Estruturada com perfis cantoneiras de 3” e reforçada com Barra

chata de 3” x ¼”. Revestida com chapa de aço carbono na espessura de

3 mm..

Laterais e Teto: Estruturada com perfis (“L”) de 2 x ¼” e Barra chata de

2” x ¼”. Revestida com chapa de aço carbono na espessura de 3 mm.

Revestimento Térmico e Refratário.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                             FORNALHA INDUSTRIAL PIROLITICA
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Saída de ar quente, na parte posterior , interligando em uma única saída a

alimentação do secador. Dimensionado conforme a exigência do secador.

Segue junto com a fornalha ( já instalado ) dois termopares digitais para controle da

temperatura no interior da fornalha e no duto de entrada do secador. Com isso

protegemos a fornalha e também evitamos um sobre aquecimento do secador. Caso

a temperatura passe do estabelecido automaticamente o nível de alimentação do

material de queima vai gradualmente diminuindo até a temperatura atingir os

patamares de segurança. Quando esse nível foi atingido retorna o abastecimento ao

normal. Os termopares estão conectados com um variador e um controlador que fará

a leitura e correção de velocidade que vai controlar o alimentador de material para

queima, ou mesmo podendo a mudança ocorrer numa forma manual ( através do

operador ). No teto da fornalha, há uma chaminé de retirada de gases e/ou chamas,

para emergências, com abertura manual.

Estruturada com perfis L de 2 x ¼” e revestida com chapas de aço carbono na

espessura de 3 mm. Essa chaminé é utilizada para escape em emergências,

possuindo uma tampa basculante acionada manualmente. É apenas uma saída de

emergência. Revestida internamente com Módulos de Fibra Cerâmica, para

utilização até 1.100ºC.

Alimentação e sistema de queima: A alimentação da biomassa para queima se

processa através do sistema pneumático. O sistema de queima será em suspensão,

com um apoio de um queimador de pellets para a ignição inicial e manutenção da

queima. Esse queimador vai utilizar os pellets quebrados. Interligação Gerador de

Calor com Secador Rotativo. Estruturada com perfis L de 2 x ¼” e revestida com

chapas de aço carbono na espessura de 3 mm. Revestida internamente com Fibra

Cerâmica.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                             FORNALHA INDUSTRIAL PIROLITICA
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Sistema de Transporte– Esteira Calha.

Transporte de materiais à granel mais econômico para longas

distâncias, substitui o uso de caminhões ou tratores dentro das

indústrias.

Com diversas possibilidades construtivas e detalhes de aplicação pode

atender situações como presença de pó, umidade, madeiras com resina,

etc.

Construídas seguindo modernas padronizações internacionais para este

tipo de equipamento.

Esteira Transportadora tipo calha entrada do produto

Equipamento construído para transporte de produto em chapa

calandrada.

Possui eixo tubular com helicóide estampado e soldado, acionado por

motoredutor, não possuindo mancais intermediários.

Helicóide está sustentado por mancalização vedada na extremidade do

acionamento com rolamento autocompensador.

Em função do comprimento poderá ter suportes intermediários para

fixação da calha e emendas flangeadas, com uma boca de descarga.

Esteira Transportadora tipo calha saída do produto.

Equipamento construído para transporte de Woodchips, Cavaco de

madeira .

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                   ESTEIRA TRANSPORTADORA

Estrutura fabricada em perfis dobrados de aço na espessura de 4 mm.

Acionamento motoredutor Potência instalada .

Características Técnicas

Acionado por moto redutor potencia 2,0 c.v.

Estrutura construída em módulos com 1,5 e 3 metros de comprimento,

flangeados e parafusados entre si , de perfil de chapa de aço SAE

1010/1020

Sistema de roletes confeccionados em Tubo Norma Din 2440, e

rolamentos nas extremidades, com rolete de retorno
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Secador Rotativo Sistema Contínuo 3 Fases. O secador

é concebido para assegurar um processo de secagem

da biomassa com gases quentes e um tempo de

retenção (15 a 20 minutos).

Será utilizado um sistema de limpeza do gás quente do

secador industrial para remover as partículas, oxidar o

monóxido de carbono e destruir os voláteis orgânicos.

Uma parte dos gases serão reciclados para o controle

de alimentação.

O sistema do tipo refratário estão equipados com

grelhas inclinadas para o uso alternativo de

combustível em difusão e combustão controlada.

O controle dos gases é realizado em duas fases com os

precipitadores eletrostáticos.

Temos um secador com partilha de um reservatório de

água comum e sistema de manipulação (filtração e

controle minimizar as descargas de água) com

queimadores para a combustão de gás para oxidar

compostos orgânicos voláteis.

Equipamento que realiza a desidratação da matéria

prima.

Possui pistas pesadas e rodado revestimento de alta

qualidade. Isolamento e revestimento térmico no

tanque externo.

Características Técnicas:

Confeccionado a base de chapa de aço, (corpo em chapa espessura 4,30 mm) com reforço

em aço chato espessura 5/8”;

Acionado por motor redutor 7,5 c.v. , Diâmetro : 2,5 m Comprimento: 10,0 m

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                       SECADOR INDUSTRIAL ROTATIVO 3 FASES 
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Características técnicas complementares: Dotado de pista sobreposta com espessura de 1.1/4”, usinada, fixação das pistas por parafusos no corpo

do secador. Rodas/base do secador em revestimento em poliuretano sobre base em ferro fundido, dotadas de rolamento oscilante de rolete, e mancal

especifíco para o sistema.

Base do equipamento confeccionado em viga U 8” . Com rodas guias para segurança do equipamento. Sistema de pás internas em chapa de aço

sistema helicoidal para condução do produto. Acessórios que integram o produto: Termômetro digital para controle da temperatura (duas unidades).

Roda para reposição (uma unidade). Peça de roda guia para reposição.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                       SECADOR INDUSTRIAL ROTATIVO 3 FASES 
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Válvula Rotativa. Precisão na dosagem de materiais, podem ter a rotação fixa (vazões constantes) ou ajustada por meio de inversor de freqüência para

obter qualquer outra vazão abaixo da máxima. As válvulas rotativas da PELLETSBRASIL são construídas com carcaças em ferro fundido ou soldadas em

aço inoxidável e suas ligas. Usinadas em tornos de precisão, tem mancais de rolamentos blindados isentos de relubrificação, rotor extra-leve em liga

alumínio-silício, vedações radiais e laterais no rotor em materiais opcionais como polietileno, Teflon ou borrachas sintéticas.

Eclusa entrada do secador com tubo de ligação fornalha/secador com chaminé e damper com sistema de segurança. Possuem um rotor com palhetas

fixas ou reguláveis, dentro de uma carcaça, com pequenas folgas, que transfere os produtos da entrada até a saída, permitindo a descarga contínua,

sem que haja uma corrente de ar ou gás significativa, deixando ar falso penetrar ou escapar.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                        VÁLVULA  ROTATIVA  SECADOR  

Corpo em ferro fundido nodular normalizado e extremamente

robusto para garantir a estabilidade dimensional necessária a

uma perfeita vedação. Opcionalmente em aço inox ou ligas

especiais.

Rotor com perfil especial para facilitar o escoamento do

material sustentado por eixo super-dimensionado e retificado,

que apóia em mancais de rolamento afastados da carcaça.

Vedação da passagem do eixo, pela carcaça, através de preme-

gaxeta. Confiabilidade e eficiência. Na extremidade das

palhetas, são montadas facas em Nylon, 1045 temperado

(Standard), Teflon ou VC. 130 retificado (especiais),

substituíveis e ajustáveis com facilidade, através da porta de

inspeção instalada no corpo. Para materiais granulados, que

não devem ser esmagados, as facas são fabricadas com

elastômeros. Acionamento através de moto redutor e

engrenagens/corrente permitem o ajuste da rotação com

facilidade.
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Ventilador Centrifugo. São produzidos

desde o tamanho 160mm de diâmetro

de rotor até 2500mm atingindo vazões

de até 500.000m3/h. Na linha de

exaustores de alta pressão consegue-se

pressões estáticas de até 1800mmCa.

Podem ser projetados para trabalho com

ar limpo e temperatura ambiente até

ambientes mais agressivos, como

trabalho em altas temperaturas

Com motor 30,0 cv p/ sistema de

sucção do secador e retirada do produto

e chaminé. Para succionar os gases da

combustão e a matéria prima do Tubo

Secador Rotativo.

Características Técnicas:

Confeccionado a base de chapa de aço;

Acionado por motor elétrico 50 c.v.

trifásico;

Vazão de 13,00 m³/s

Acessórios que integram o produto:

Estrutura de fixação.

Proteção de correia.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                          VENTILADOR CENTRÍFUGO   
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Ciclone. Os ciclones PELLETSBRASIL são idealizados para

alta eficiência e baixa perda de carga, a fim de assegurar a

máxima recuperação de pós industriais, com um mínimo de

custos. Para condições não usuais de operação, os ciclones

podem ser fabricados com materiais especiais ou revestidos

com refratário. Unidades múltiplas também podem ser

fornecidas a fim de se economizar espaço.

O funcionamento dos Ciclones baseia-se na separação de

sólidos num fluxo gasoso por efeito centrífugo. Os gases à

serem tratados, compreendido por gases e materiais

particulados, é forçado a realizar um movimento espiralar,

surgindo então, um campo centrífugo e conseqüente

surgimento de forças centrífugas atuando sobre as partículas

em suspensão, forçando as mesmas contra a parede do corpo

do ciclone.

A desaceleração da velocidade destas partículas provocam

sua queda e o material particulado então é retirado do

ciclone através de válvula de descarga e selagem. Dotado de

Válvula Rotativa Eclusa motor redutor 3,0 cv com tubulações

e curvas.

Que promove o transporte pneumático e separação de

partículas no sistema de secagem

Composto de: Ciclone coletor, confeccionado em chapa de

aço SAE 1010/1020 espessura 3,0 mm, de alta eficiência,

devido ao perfil das partículas.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                          CICLONE ALTA FREQÜÊNCIA
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Elevador de Canecas. Equipamento destinado a transporte por elevação

para diversos produtos. As canecas são fixadas em correias ou correntes

de acordo com o material a ser transportado pelo elevador.

Os elevadores podem ser centrífugos ou contínuos de acordo com a

aplicação. Os elevadores contínuos não possuem espaçamento entre as

canecas e utilizam a força da gravidade (elevador com velocidade baixa)

no descarregamento do material. Já os elevadores centrífugos, possuem

um espaçamento entre as canecas e utilizam a força centrífuga

(elevador com velocidade alta) para efetuar a descarga do material

contido nas mesmas.

Os elevadores de correia são utilizados para o transporte de materiais

finos, secos e de fácil escoamento, que não possuam fragmentos que

possam danificar a correia. Para materiais não abrasivos, de

escoamento fácil e que possuam fragmentos que possam danificar a

correia utilizamos elevadores de corrente.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                         ELEVADOR DE CANECAS

Altura entre bocas (mm): 21.500 Capacidade (m3/h): 102

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Cavaco de Madeira

Quantidade de canecas: 248 metálicas Plataforma de manutenção

Características Técnicas: Velocidade linear máxima da correia (m/s):

2,12 Dimensões das canecas (mm): 152 (altura) x 254 (comprimento)

Altura entre bocas: a ser definida conforme especificação técnica

baseada em lay out Correia elevadora: 11" x 3, 5 ou 6 lonas,

dependendo da altura do equipamento
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EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                          SILO ABASTECIMENTO MOINHO   

O silo de abastecimento de matéria-prima desenvolvido pela

indústria de equipamentos de processamento de pellets de

madeira se baseia em painéis pré fabricados que quando

interligados por meio de parafusos (sem solda) se travam

formando a estrutura de sustentação do conjunto .

É considerado um sistema de armazenagem limpo por não

utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar

os ângulos de escoamento do produto.

Construído em chapas de aço em formato cilíndrico com anéis

parafusáveis, sendo, portanto totalmente desmontável.

O Silo será montado sobre uma base de concreto a nível do solo,

sendo a parte inferior plana com uma rosca extratora.

Acessórios do Silo: Escada tipo marinheiro com proteção para

subir nos locais de manutenção.

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

inspeção. Telhado do silo.

Detalhes Construtivos: Corpo do Silo: Chapas de aço 1020 com

2.65mm de espessura Flanges Ferro chato 1 ½” X ¼”

Estrutura do telhado viga treliça em cantoneira e Perfil Placas de

Apoio Chapas 19 mm Chumbadores Ferro redondo 7/8”

Características do Silo:

Diâmetro do corpo 3.820 mm

Altura total do Silo 7.500mm
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UNIDADE  DE  MOAGEM  DA  MATÉRIA-PRIMA                                         PELLETSBRASIL 

Estrutura Industrial de Moagem

Industrial - Refinação. Na fase

industrial iniciamos como

processo de refinação e de

moagem industrial.

A matéria-prima seca deve passar

pelo processo de refinação e de

moagem (classificação e

refinação de modo que a

partícula seja reduzida ao

tamanho máximo 2mm –

redimensionamento da matéria-

prima).

A moagem consiste,

essencialmente, na diminuição

do tamanho da fibra e a

homogeneização na

uniformização da matéria-prima.

Nesta fase a qual a matéria-

prima será triturada e reduzida a

partículas de menor dimensão.

Para o efeito, utilizaremos de

moinhos de martelos. O material

será transportadora até o silo.

.
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EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                             ALIMENTADOR ROTATIVO MAGNÉTICO 

Projetados para atuar em conjunto com os moinhos de martelos, os

alimentadores rotativos fabricados pela indústria de equipamentos

de processamento de pellets de madeira empregam a velocidade

ideal para uma alimentação uniforme e constante de produto, além

de permitir a automação e a otimização do sistema de moagem.

Disponíveis em diversos modelos possuem placa imantada capaz de

criar um campo magnético que retém e impede a entrada de

materiais ferrosos na câmara de moagem, garantindo a integridade

dos martelos e peneiras.

O alimentador rotativo é um tipo de máquina industrial feita para a

adição de materiais a granel como o cavaco de madeira em um

processo de produção..

Uma válvula de alimentador rotativo pode prever de tratamento de

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

ou outros materiais metálicos duráveis.

A potência que impulsiona estes equipamentos rotativos pode ser a

partir de um motor de combustão interna ou um motor elétrico.

O sopro através de alimentadores rotativos é transmitindo por

máquinas que utilizam a pressão para programar a passagem do

material.

Estas são frequentemente máquinas pneumáticas.

Elas podem fornecer uma grande quantidade de energia com itens

específicos no projeto industrial, como rolamentos e eixos laterais

pesados.

Alimentador Rotativo Magnético 

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Cavaco de Madeira

Motorização Tensão (V): 220/380 Freqüência (Hz): 60 Proteção (IP): 55

Cilindro pneumático: sim

Abertura da placa magnética para limpeza: automática

Características Técnicas: Diâmetro do Rotor (mm): 320

Potência (KW): 1,5 Rotação (rpm): 25 Consumo de ar ciclo (m3); 0,00252

a 6 bar

Placa magnética (mm): 200 x 700

Detalhes Construtivos: Motoredutor: SEW Mancais e rolamentos: Rolmax

Eixo do rotor: confeccionado em barra redonda de 2.1/4" maciça A36



PELLETS BRASIL INDÚSTRIA  DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PELLETS

Controladoria, Engenharia e Orçamento. Av. Candido Hartmann, 570 24 andar Conj. 243  Curitiba PR   Fone: 41 33352284 41 96473481 E-mail comercial@pelletsbrasil .com.br http://www.pelletsbrasil.com.br

Princípio de funcionamento. O material é introduzido

verticalmente pela parte de cima da máquina. Martelos

planos de aço, rodando em alta velocidade, quebram

materiais alimentados até virarem grãos/pó (definido pela

malha da peneira escolhida).

Elementos estacionários de refinamento integrados no

moinho ajudam na redução de tamanho.

A descarga do produto final pode ser realizada

pneumaticamente ou mecanicamente.

Cuba de alimentação. Confeccionada em aço carbono e

parafusada sobre a carcaça da máquina, é adaptada para

alimentação e direcionamento do material de entrada para

a câmara de moagem.

Carcaça. Fabricada em aço carbono de alta qualidade. Fácil

limpeza e manutenção através de duas portas que dão total

acesso à câmara de moagem, rotor e peneira (em ambos os

lados da máquina).

Eixo e mancais. Dimensionados de forma a resistir as

exigências mais rigorosas de funcionamento contínuo.

Rotor de Martelos. Equipado com martelos de impacto,

suspensos de forma oscilante, adequados em formato, tipo

e quantidade à respectiva finalidade de aplicação da

máquina.

Moinho de Martelos. Dimensionados para trabalhar com diversos produtos e

diferentes opções de motorização, otimizando produção x potencia instalada.

Quantidade adequada de martelos, distância correta entre telas e martelos e

balanceamento dinâmico garantem uma operação silenciosa e sem vibrações.

Granulometria prevista na saída Cavacos finos menores que 3mm

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                           MOINHO MARTELOS
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Os martelos de aço rotativos podem retrair para o conjunto de batedores caso entre

algum contaminante ou material grosseiro no sistema. Rotor balanceado

eletrodinamicamente.

Acionamento. Conjunto do acionamento fornecido com polia do motor, polia da

máquina e correias a respectiva proteção metálica. A máquina possui carcaça com

design simétrico que permite a operação do moinho em dois sentidos de rotação,

assegurando máxima utilização das peças de desgaste.

Chaves de Segurança. As chaves elétricas com trava de segurança, instaladas nas 2

tampas (acesso ao rotor e à peneira) e que liberam a partida do motor elétrico, são

fornecidas com o equipamento. Além desta chave principal, todos os elementos

básicas de segurança (chaves fim de curso, relés, etc) estão inclusos.

Descarga do Material. Em sentido vertical para baixo.

Notas Gerais

Nível sonoro. De acordo com as condições e tipo de material de entrada, o nível

sonoro pode atingir mais de 100 dB(A). Um sistema para redução desse nível de

ruído é possível mediante uma isolação acústica.. Gostaríamos de alertar que o

proprietário da máquina, e não o fabricante, é o responsável pelo nível sonoro

adequado da área na qual os moinhos irão operar e deverá providenciar, caso

necessária, uma isolação acústica de acordo com a correspondente e local

legislação.

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.

EQUIPAMENTO PELLETSBRASIL                                                           MOINHO MARTELOS



Grades magnéticas de limpeza automática Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira, são ideais para a descontaminação

ferrosa de diversos tipos de materiais em queda livre. Ao passarem pelas

grades os contaminantes ferrosos são atraídos por seus tubos magnéticos

ficando retidos na parte inferior dos tubos. Dessa forma os contaminantes

perdem o contato com o material, que continua fluindo normalmente.

Benefícios da grade de limpeza magnética automática:

Não dependência de mão de obra de limpeza

Alta produtividade, eliminando os tempos de parada para limpeza do imã.

Permite a passagem de matérias primas com diferentes características

(grãos e farelos).

Baixo desgaste de peças, baixo consumo de energia e baixo custo de

manutenção.

Características Técnicas Dimensões (mm): 500 x 500

Vazão (m3/h): 100 Capacidade de limpeza: 7.500 Gauss

Transportador de Rosca Tubular

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Cavaco de madeira triturado

Densidade (ton/m3): 0,28 a 0,35 

Comprimento: 4.700 Capacidade (m3/h): 60

Número de descargas: 01 Motorização (Kw): 2,2

Tensão (V): 220/380 Freqüência (Hz): 60

Proteção (IP): 55 Rotação (RPM): 78
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Comporta Simples Pneumática Magnética

Dimensões da(s) comporta(s): 

Largura x Comprimento (mm): 500 x 500

Tipo de acionamento: pneumático

Caixa de Expansão

Especificações 

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Cavaco de madeira seco

Dimensões: Largura x Comprimento (mm): 3.000 x 2.000

Altura (mm): 2.620

Dimensões boca de descarga (mm): 3.000 x 356

Tampa: Sim Grade: Não 

Válvula Rotativa

Diâmetro (mm): 200 Corpo (mm): 200

Transmissão: Motoredutor acoplado direto ao eixo

Dimensões da alimentação e descarga (mm): 200 x 200

Potencia (KW): 0,755 Rotação (rpm): 20

Volume por RPM (Lt): 5,4

Detalhes Construtivos: Carcaça: ferro fundido

Rotor e tampas laterais: ferro fundido Eixo: maciço em aço carbono
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Exaustor Centrífugo

Características Técnicas:

Capacidade efetiva (cfm): 8.000

Pressão estática (mmCA): 320

Potência (CV): 25

Diâmetro do rotor (mm): 622

Características Técnicas:

Capacidade efetiva (cfm): 8.000

Pressão estática (mmCA): 320

Potência (CV): 25

Diâmetro do rotor (mm): 622

Polias: ferro fundido cinzento usinado em perfil "V" industrial. Correias:

perfil "V" industrial de alto desempenho.

Ciclone de Alta Eficiência

Caracteristicas Técnicas: Diâmetro (mm): 1.066,80 Altura Útil (mm): 4.420 Capacidade (cfm): 6.000

Descritivo Técnico Comercial. Utilizados nos sistemas de exaustão, seja no processo de moagem,

peletização ou extrusão, os ciclones são projetados para atuarem com alta eficiência na retenção e

separação de partículas eventualmente aspiradas no processo de exaustão.

Detalhes Construtivos: Corpo e cone: aço carbono SAE1020, espessura 3,00 mm Sapatas de apoio: aço

carbono A36 espessura 6,35 mm Parafusos: Bicromatizados

Acabamento: Aço Carbono
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Filtro de mangas com limpeza automática, composto por uma bateria de

filtros de mangas de tecido poliéster, construído em formato cilíndrico. O ar

juntamente com o pó transportado entra tangencialmente na parte superior

do ciclone filtro para estabelecer um movimento rotatório para os gases, de

modo que a força centrífuga aplicada às partículas, sendo maior que as forças

de coesão molecular e da gravidade, faz com que as mesmas sejam lançadas

de encontro às paredes, retirando-as da massa gasosa em escoamento. A

força centrífuga decorrente deste movimento helicoidal projeta as partículas

sólidas de encontro às paredes, de onde caem até o cone inferior que as

coleta e de onde são removidas. Na parte superior do filtro são instalados os

elementos filtrantes confeccionados em feltro agulhado de poliéster que farão

á separação do ar sujo e ar limpo, ficando as partículas nas mangas e

posteriormente no cônico. A limpeza das mangas é através de jatos de ar

comprimido em sistema contínuo, controlado por um programador eletrônico.

A descarga do material captado no filtro é feita através de válvula rotativa no

silo.

Indicados para a separação do pó em suspensão no fluxo de ar

através de elementos filtrantes tipo bolsa , os Filtros de Mangas são

acessórios adaptáveis a diversas etapas de inúmeros processos

fabris , especialmente aqueles onde se pretende evitar a poluição do

ambiente produtivo. Seu projeto é compacto e permite que o mesmo

seja acoplado diretamente ao equipamento alvo da despoluição,

retornando o resíduo capturado ao processo original.

Quando acoplado a sistema (s) de moagem, proporcionam a

depressão necessária para auxiliar o produto a transpor as telas do

moinho e finalizar o processo em correto tempo , evitando a

permanência do mesmo por período demasiado dentro da câmara

de moagem.

Produto a ser processado: Madeira 

Densidade (ton/m3): 0,18 Umidade máxima (%): 12
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Peneira Rotativa . Descritivo Técnico Comercial:

Indicadas para trabalhar em diversas fases de

inúmeros processos fabris, as peneiras rotativas

fabricadas pela Indústria de Equipamentos e

Processamento de Pellets de Madeira são

empregadas para a separação e limpeza da

matéria-prima. Seu projeto propicia o

deslocamento do produto dentro de um cesto de

peneiramento. A correta relação entre a velocidade

de rotação e o ângulo de inclinação do cesto de

peneiramento, garante que o simples

deslocamento do produto permita a separação em

rotas distintas das impurezas. As telas que

compõem o rotor (cesto filtrante), construídas

através do processo de eletrofusão dentro dos

mais rígidos padrões técnicos e de qualidade.

Especificação Técnica / Especificações baseadas 

no lay out:

Motoredutor (KW): SEW

Polaridade (pólos): 4

Tensão (V): 220/380

Freqüência (Hz): 60

Proteção (IP): 55

Com sistema de rodízios e estrutura em perfis 

laminados.

Características Técnicas:

Comprimento (mm): 4.000

Diâmetro do cesto de peneiramento (mm): 1.500

Acionado por motoredutor de eixo vazado: combina baixa potência instalada com alta

capacidade produtiva, garantem um processo econômico e eficiente

Construção robusta: chapas adequadamente dimensionadas de acordo com o tipo de carga e

esforços solicitados garantem longa vida útil ao equipamento
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Elevador de Canecas fabricado pela indústria de equipamentos de processamento de

pellets de madeira 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.

É provido de uma caixa usualmente construída em chapas de aço carbono, envolvendo as

canecas e os terminais do pé e da cabeça.

Seu projeto visa à velocidade ideal de operação que garante a carga e descarga completa

das canecas .

Além da melhor adequação do diâmetro da polia e de sua superfície de contato com a

correia transportadora, evitando assim deslizamentos

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

Especificação Técnica:

Altura entre bocas (mm): 23.000

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Cavaco de madeira triturado e

Densidade (ton/m3): 0,28

Base auto limpante: sim Polia emborrachada: sim Quantidade de canecas: 286

metálicas Plataforma de manutenção no cabeçote: sim Escada com guardacorpo:

sim parcial

Preparado para receber filtro de mangas: sim
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O sistema industrial de silo de matéria-prima seca

desenvolvido pela indústria de equipamentos de

processamento de pellets de madeira se baseia em

painéis pré fabricados que quando interligados por meio

de parafusos (sem solda) se travam formando a estrutura

de sustentação do conjunto .

É considerado um sistema de armazenagem limpo por não

utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais e

respeitar os ângulos de escoamento do produto.

Construído em chapas de aço em formato cilíndrico com

anéis parafusáveis, sendo, portanto totalmente

desmontável. O Silo será montado sobre uma base de

concreto a nível do solo, sendo a parte inferior plana com

a instalação de uma rosca extratora.

Acessórios do Silo: Escada tipo marinheiro com proteção

para subir nos locais de manutenção. Proteção lateral

superior em volta do Silo. (Parapeito). Portas de inspeção.

Telhado do silo .

EQUIPAMENTO SILO DE MATÉRIA-PRIMA SECA

Produto a ser processado: matéria-prima seca e triturada

Densidade (ton/m3): 0,28

Dimensões: Comprimento x largura (mm): 2.000 x 2.000 Altura (mm): 4.000

Altura total (mm): 4.000

Capacidade Por silo (m3): Total (m3): 31

Informações Gerais Sensor(es) de nível: não Respiro de alívio: sim por manga

Escada de acesso: não Confeccionado em chapa xadrez 4,75 mm
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UNIDADE  DE  PELETIZAÇÃO E RESFRIAMENTO PELLETSBRASIL 

Estrutura Industrial de Peletização Industrial . Na fase

industrial iniciamos como processo de peletização

industrial. A matéria-prima que passou pelo processo de

refinação (classificação e refinação de modo que a

partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm –

redimensionamento da matéria-prima) e secagem

industrial (obtenção de um conteúdo de umidade no

máximo 14%) e que se encontra no silo de

armazenamento (sistema de alimentação automático)

para o processo industrial de peletização.

Após passar pela última refinação na unidade industrial, o

material é prensado, com diâmetro de 6 ou 8 mm e

comprimento entre 20 e 40 mm. No processo de

prensagem é necessário um aquecimento até temperatura

de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco). Ao aquecer

torna-se mais plástica, promovendo a agregação das

partículas,.

A maioria dos equipamentos utilizados na peletização,

incluem os seguintes componentes: Sistema de

alimentação; Câmara de mistura; Matriz perfurada e rolos

de pressão; Máquina principal; Engrenagem redutora e

Chassis. O consumo de energia nesta etapa situa-se

próximo de 5 kW/ton. É prevista a instalação de um

sistema auxiliar de aspiração geral de pó com filtros finais

de tratamento de ar emitido na atmosfera.
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Sistema de Resfriamento Industrial. Após

peletização, a temperatura dos pellets é

normalmente cerca de 60 a 80 graus

Celsius, e o teor de umidade é de cerca de

8 à 9%. Em seguida, a máquina de

resfriamento utilizada para reduzir o teor

de umidade para 6,5 %, de modo a

garantir o armazenamento fácil.

O sistema de resfriamento consiste numa

câmara vertical, de onde os pellets caem

em fluxo de contracorrentes, permitindo

diminuir a sua temperatura.

Esta corrente é gerada por ventiladores

mecânicos que funcionam acionados por

energia. Este sistema é muito importante

no processo de fabricação de pellets.

Durante o resfriamento, os pellets tornam-

se rígidos e perdem umidade podendo

chegar a 6,5%. O consumo de energia

nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton.

Uma vez finalizada a produção de pellets,

temos que separar as partículas. Os finos

residuais ou partículas que não foram

peletizadas , reingressam ao processo de

maneira automática.

UNIDADE  DE  PELETIZAÇÃO E RESFRIAMENTO PELLETSBRASIL 



O Transportador Pneumático desenvolvido

pela indústria de equipamentos de

processamento de pellets de madeira são

transportadores horizontais com sistema de

elos de correntes. Este transporte foi

desenvolvido especialmente para atender as

situações mais exigentes que não permitem

resíduos, separação de produto e baixa

produtividade.

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.

Geralmente trabalha com a corrente de

arraste imersa no produto transportado,

carregando altas camadas de produto.

EQUIPAMENTO TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO 

Produto a ser processado: Matéria-prima seca e triturada 

Densidade (ton/m3): 0,28 a 0,35

Comprimento (mm): 8.300

Capacidade (m3/h): 34

Largura: 610/995

Inclinação de trabalho: Plana

Motorização (CV): 2,0

Tensão (V): 220/380

Freqüência (Hz): 60

Proteção (IP): 55
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Condicionador Simples. Sistema de adição de

vapor por carretel, instalado na parte inferior da

câmara de condicionamento propicia que todo o

volume processado entre em contato de forma

homogênea com o vapor.

Portas amplas para inspeção e limpeza: permitem

fácil acesso ao interior da câmara propiciando

eventuais manutenções.

Construção robusta: chapas adequadamente

dimensionadas de acordo com o tipo de carga e

esforços solicitados garantem longa vida útil ao

equipamento.

Acionamento através de motoredutor acoplado

diretamente ao eixo: proporciona uma operação

segura e econômica quanto ao consumo de

energia e manutenção.

Características Técnicas: Diâmetro (mm): 457

Comprimento Total (mm): 3.000 Potência (kw): 9,2

Termômetro PT100: permite o controle da

temperatura e a automação do sistema de adição

de vapor , garantindo um processo eficiente com

um produto final de alta qualidade.

Palhetas reguláveis: permite que se altere o tempo

de contato do produto com o calor e a umidade

proveniente da adição de vapor.

Especificação Técnica:

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Cavaco de madeira triturado e seco

Densidade (ton/m3): 0,28

Detalhes Construtivos:

Motoredutores: SEW ou similar (primeira linha) Mancais e rolamentos: SKF ou similar (primeira

linha)

Corpo: aço inox AISI 304 espessura de 3,00 mm. Testeiras: aço inox AISI 304 espessura de

9,5 mm

PELLETS BRASIL INDÚSTRIA  DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PELLETS

Controladoria, Engenharia e Orçamento. Av. Candido Hartmann, 570 24 andar Conj. 243  Curitiba PR   Fone: 41 33352284 41 96473481 E-mail comercial@pelletsbrasil .com.br http://www.pelletsbrasil.com.br



Peletizadora Industrial

Especificação Técnica:

Produto a ser processado: Serragem, Maravalha e Madeira Triturada e

seca

Dados técnicos:

Potência instalada: 2 motores de 132 para 200 kw

D: 880 milímetros

Diâmetro do rolo: 422 milímetros

Peso: 16.5ton

Principais características e componentes de construção

Corpo feito de aço inoxidável;

Ciclo de passo variável;

Moto-redutor com acoplamento flexível (variação de velocidade através

de inversor);

Placa magnética posicionada na extremidade do distribuidor.

Condicionador Corpo feito de aço inoxidável, equipado com portas de

limpeza e inspeção e laminado eixo com pás ajustáveis que também

são feitos de aço inoxidável;

Motor elétrico e acionamento por correia;

Termômetro para a medição da temperatura do produto.

Poder : corpo de aço inoxidável e equipados com porta de inspeção;

A conduta pode ser "forçado" ou "a cair com pneumático de by-pass",

escolhida de acordo com o tipo de produto a ser para sedimentar.

Sedimento Estrutura soldada.

PELLETS BRASIL INDÚSTRIA  DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE PELLETS

Controladoria, Engenharia e Orçamento. Av. Candido Hartmann, 570 24 andar Conj. 243  Curitiba PR   Fone: 41 33352284 41 96473481 E-mail comercial@pelletsbrasil .com.br http://www.pelletsbrasil.com.br



Rotor acionado por correia de transmissão, fornecido com um eixo

principal feita de liga de aço.

Suportes especialmente dimensionado para uma vida longa.

Lubrificação realizado por uma unidade de controle automático que

inclui:

Distribuidor, filtro, sistema de dosagem.

Na ocorrência, pode ser realizado manualmente por meio de

encaixes posicionado na parte traseira da máquina, mesmo durante

o funcionamento;

O dado feita de liga de aço; dispositivo "Securlock", projetado para

instalação segura do molde;

2 rolos de pressão, fornecidos com o sistema para o ajuste da

adesão dos rolos para o tipo da máquina de extrusão;

Facas de corte-pellet ajustável, mesmo com a máquina em

funcionamento.

Dispositivo de segurança à prova de choque (para evitar tensões

prejudiciais causados por corpos estranhos ou manobras

incorretas).

Motor principal posicionado no lado esquerdo da unidade de

pressão.

Equipamento de série.

Ferramentas para a manutenção.

Energia elétrica e painel de controle com a automação.

Motor principal pode estar posicionada à direita da unidade de

pressão;

Máquina é fornecida com especificações de construção atender a

ATEX Ex II 3D
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Resfriador. Projetados para garantirem a maior eficiência de troca

térmica sem contaminação ou danos ao produto resfriado.

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

Aço Carbono

Capacidade de resfriamento 5 ton/h de pellets de 6mm/diam, 11kw

Especificação Técnica: Capacidade estimada (ton/h): 5,1

Produto a ser processado (dados de entrada): Pellets de madeira

Densidade (ton/m3): 0,65 Diâmetro do pellet (mm): 6, Umidade

Entrada (%): 10 Umidade de Saída (%) : 6,5
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Sistema de dutos de Exaustão

Ciclone

Exaustor Centrífugo 

Válvula Rotativa descarga Ciclones

Transportador de arrasto tipo Redler

Elevador de Canecas 

Comporta Simples Pneumática Magnética de Isolação

Conjunto de Tubulação e Resfriamento 

Desviador de Fluxo

Dutos de descarga e conexão com silos de expedição 

Ciclone de Alta Eficiência

Caracteristicas Técnicas: Diâmetro (mm): 1.066,80 Altura Útil (mm): 4.420 Capacidade (cfm): 6.400

Descritivo Técnico Comercial. Utilizados nos sistemas de exaustão, seja no processo de moagem,

peletização ou extrusão, os ciclones são projetados para atuarem com alta eficiência na retenção e

separação de partículas eventualmente aspiradas no processo de exaustão.

Detalhes Construtivos: Corpo e cone: aço carbono SAE1020, espessura 3,00 mm Sapatas de apoio: aço

carbono A36 espessura 6,35 mm Parafusos: Bicromatizados

Acabamento: Aço Carbono

Peneira Vibratória

Especificação Técnica:

Produto a ser processado: Pellets de Madeira

Densidade (ton/m3): 0,6 Umidade máxima (%): 6,5 Capacidade estimada (ton/h): 5,0

Motovibradores (CV): 1,5 (02 peças) Polaridade (pólos): VII Tensão (V): 220/380 Freqüência (Hz): 60

Proteção (IP): 66

Características da(s) malha(s): 1º deck (mm): tela malha 6 fio 22

Características Técnicas: Área de Peneiramento (m2): 2,6

Quantidade de tela(s): 01
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O sistema industrial de silo desenvolvido pela indústria de equipamentos de

processamento de pellets de madeira se baseia em painéis pré fabricados que

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

estrutura de sustentação do conjunto. É considerado um sistema de

armazenagem limpo por não utilizar tirantes para travamento dos painéis

laterais e respeitar os ângulos de escoamento do produto.

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

sendo, portanto totalmente desmontável. O Silo será montado sobre uma base

de concreto a nível do solo, sendo a parte inferior plana com a instalação de

uma rosca extratora.

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

de manutenção.

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

Telhado do silo

Especificações Técnicas:

Produto a ser armazenado: Pelete de madeira Densidade (ton/m3): 0,65

Dimensões: Comprimento x largura (mm): 2.500 x 2.500 Altura (mm): 5.000

Capacidade Por silo (m3): 31

Respiro de alívio: sim por manga Confeccionado em chapa xadrez 4,75 mm

Guarda corpo no teto: não

Detalhes Construtivos:

Painéis: aço carbono SAE1020 espessura variando entre 3,00 e 4,75 mm de

acordo com a altura final do silo.

Moega de descarga: aço carbono SAE1020 espessura 3,00 mm com os

devidos reforços em perfis laminados

Colunas e chapas de união: aço carbono SAE1020 espessura 4,75 mm

Teto: chapa xadrez espessura 4,75 mm

.
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Conjunto de Tubulação

Contempla o fornecimento de tubos, curvas, flanges, abraçadeiras, parafusos e acessórios

necessários para interligação de itens contemplados nesse orçamento de acordo com

desenho. Premissa:

- interligação entre equipamento(s) fornecido(s) : incluso. Interligação entre equipamento(s)

fornecido(s) abastecendo equipamento(s) de responsabilidade do cliente: incluso

- interligação entre equipamento(s) de responsabilidade do cliente abastecendo

equipamentos fornecido (s) : Responsabilidade do cliente.

- Tubo(s): Confeccionado em: Aço Carbono SAE 1020 Espessura de parede (mm): 3,00 Com

costura

- Curva(s):Confeccionado em: Aço Carbono SAE 1020

Dimensões: Angulo (graus): 90 Transições Confeccionadas em: Aço Carbono SAE 1020

- Derivações Confeccionadas em: Aço Carbono SAE 1020

Conjunto de Ensaque e Carregador de Big Bags

Conjunto de ensaque composto por ensacadeira, maquina de costura e esteira 

transportadora.

Apropriada para sacos de 15 kg
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Painel de Comando e Proteção Elétrico

Quadro de Comando em baixa tensão e grau de proteção IP 54

montado com as seguintes características técnicas:

Características Elétricas: Trifásico + N/T 380 Volts 60 Hz

Detalhes Construtivos:

Armário auto portante para instalação abrigada, estrutura monobloco

em chapas de aço bitola 14, com pintura eletrostática em pó poliéster

cinza RAL 7032, e placa de montagem na cor laranja RAL 2003, marca

Elsol / Carthom's.

Instrumentação, esta previsto a instalação de:

01 Multimedidor com funções de amperímetro e voltímetro

01 Chave Geral de bloqueio

01 Potenciômetro para acionamento do inversor de freqüência da

Rosca Alimentadora e do Condicionador

Botoeiras Industriais Liga/Desliga para comando dos motores

envolvidos na operação

Barramento:

Confeccionados em barras de cobre eletrolítico, dimensionados para

suportar a corrente de projeto , sustentados por isoladores de epóxi

dimensionados para corrente de curto circuito.

Sistemas de Partida dos Motores:

Motores com potência igual ou acima de 15 cv terão partida através de

chave Soft Starter.

Motores com potência igual ou menor a 15 cv terão partida disjuntor

Motor

Proteção:

As chaves Soft Starter serão protegidas contra curto circuito por fusível tipo

NH ultra rápidos .

Componentes Eletromecânicos:

Seccionadora Geral, base de fusíveis e fusíveis: Siemens ou similar

Contactores, disjuntores, relês térmicos: Siemens ou similar

Inversor de Freqüência: Siemens ou similar

Amperímetro / Voltímetro: Sienmens, ABB ou similar

Bornes de Ligação: Conexel
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Distribuição de Energia 

INSTALAÇÃO DE FORÇA DOS MOTORES Compreende a

instalação de força para os motores elétricos dos

equipamentos, sendo executada com cabos flexíveis com

isolação para 90º C e 0,6/1 kV. Os condutores serão

multipolares até a seção de 16 mm² e unipolares para seções

acima de 16 mm². A proteção mecânica dos cabos será

executada com eletrocalhas perfuradas de aço galvanizado e

/ou por eletrodutos de aço galvanizado a fogo quando

aparentes e por eletrodutos de PVC rígido em instalação

subterrânea. A tubulação aparente será fixada por

abraçadeiras galvanizadas, tipo "D", instalada com caixas de

passagem e inspeção formando um conjunto solidamente

fixado e ininterrupto. As eletrocalhas serão apoiadas por

suportes fixados nas paredes e/ou vigas em caminho que

apresentar melhor condição técnica .

Para a ligação entre a caixa do motor e o eletroduto será

utilizado tubo flexível tipo sealtubo com conectores macho e

fêmea. As conexões aos bornes dos motores serão

executadas com terminais de compressão, cuidadosamente

estanhados e isolados.

INSTALAÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE.

Compreende a instalação dos circuitos de instrumentação e

controle para os sensores de nível alto /baixo, solenóides,

chaves fim de curso, etc., sendo executada com cabos tipo PP

flexível, isolação 750 Volts, dois ou mais condutores,

individualmente desde os Painéis Remotos de Entradas

/Saídas Analógicas/Digitais até os pontos de ligação nos

instrumentos e equipamentos Estes Painéis Remotos serão

alimentados eletricamente por circuito independente e

devidamente protegido a partir do CCM 1 e interligados ao

QCLP (Quadro do CLP) por meio de cabos de rede Profibus.

.

A proteção mecânica dos cabos será executada com eletrocalhas perfuradas de aço

galvanizado e /ou por eletrodutos de aço galvanizado a fogo quando aparentes e

por eletrodutos de PVC rígido em instalação subterrânea.

A tubulação aparente será fixada por abraçadeiras galvanizadas, tipo "D",

instalada com caixas de passagem e inspeção formando um conjunto solidamente

fixado e ininterrupto.

As eletrocalhas serão apoiadas por suportes fixados nas paredes e/ou vigas em

caminho que se apresentar melhor.

Será ainda de nosso fornecimento toda a mão-de-obra especializada e auxiliar para

a montagem das instalações elétricas, nos termos descritos nesta proposta.
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A Automação da Unidade responderá pelos seguintes itens :

1) Comando Liga e Desliga de todos os equipamentos da planta

através do Software Comando

2) Gerenciamento automático da margem

O Alimentador tem partida através de inversor de freqüência que irá

variar a rotação dos Alimentadores em função da amperagem do motor

do Moinho.

Esta integração efetuada através de um PID permite um melhor

aproveitamento de energia, garantindo o trabalho otimizado do

moinho

3) Controle de Intensidade e freqüência de pulsos de ar para a limpeza

do Filtro de Cartucho

4) Controle da velocidade de alimentação da Rosca alimentadora da

Peletizadora

5) Controle de velocidade de passagem do produto pelo Condicionador

6) Controle de Velocidade de Alimentação da peletizadora através do

Forçador

7) Controle da descarga do Resfriador Vertical

8) Abertura e fechamento de comportas

9) Controle da Válvula de desvio

10) Controle dos sensores de nível alto

11) Controle dos sensores de rotação dos Elevadores e do

Transportador Redler

12) Controle de Alimentação de vapor

Todas as válvulas e comportas, quando ofertadas em sua configuração

"automática" ou "magnética

pneumática" serão comandadas pelo sistema.

Fornecimento de hardware (computadores) será responsabilidade do

cliente

Automação Industrial. O sistema de controle ofertado tem as seguintes

características de controle:

Realizar as operações básicas de Liga / Desliga e intertravamento entre os

equipamentos alocados na Torre de Moagem e Peletização, controlando os

seguintes processos:

Setor de Recepção: Acionamento das esteiras transportadores, até o

abastecimentos dos Secadores Rotativos. Contempla sistema de alerta

para proteção do sistema de secagem.

Setor de Moagem: Controla a alimentação e amperagem do(s) moinho(s),

funcionamento do Filtro de Mangas e descarga do produto moído

Setor de Peletização: Controla as operações básicas da (s) Peletizadoras,

Resfriador(es) e Equipamentos de descarga

Setor de Expedição: Controla o abastecimento dos silos de Expedição
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O sistema de ar comprimido foi dimensionado para

proporcionar confiabilidade e eficiência aos equipamentos

da produção com custos reduzidos com energia.

O sistema projetado compreende 2 componentes principais:

o compressor e a rede de distribuição.

Rede de distribuição de ar: A rede de distribuição terá o

melhor traçado da tubulação, preferencialmente em anel,

para garantir o abastecimento dos pontos de consumo com

maior eficiência possível. Será executada com tubos e

conexões de aço carbono.

Ao longo da tubulação serão instalados poços de drenagem

com purgadores para recolher e eliminar o condensado

formado. Sempre que possível a rede será instalada com

caimento de até 5% no sentido do fluxo para facilitar a

drenagem e reduzir as perdas de carga. As tomadas de ar

serão executadas pela parte superior da tubulação,

assegurando, assim, o fornecimento de ar de melhor

qualidade aos equipamentos.

Também serão instalados acessórios como filtros,

reguladores de pressão e lubrificadores, nas linhas de serviço

aos pontos de consumo.

A interligação das linhas de serviço aos pontos de consumo

se fará por meio de mangueiras flexíveis para alta pressão (4

a 5 vezes a pressão máxima de trabalho) e resistentes a

intempéries.

Condições de entrega:

Compressor: Capacidade (m3/min): necessário para atender

os equipamentos objetos desta proposta

Tipo: Pistão Refrigerado: a ar

Pressão (Bar): 3,75 a 12,75 bar em 54 a 185 psi

Reservatório de ar acoplado: SIM

Capacidade do reservatório (m3): necessário para atender os equipamentos

Potência Nominal (CV): 5

Tensão de Alimentação (V): 380 - 60 Hz

Tensão de Comando(V): 220

Distribuição Material: Aço Galvanizado

Linha Principal (pol): 1“ Derivações (pol): 1/2"

Filtro Regulador com dreno automático: sim

Válvulas de esfera: Por setores
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Sistema de Controle de Vapor

A Estação de Redução e controle de Vapor será

fornecida visando atender ao consumo de vapor na

peletizadora. Para a peletizadora a pressão do vapor

após a redução igual ou menor que 1,2 kgf/cm² o

que garantirá a transferência de umidade para a

massa. As Estações Redutoras de Pressão e

Controladoras de Temperatura são compostas por:

- Separador de Umidade

- Filtros

- Purgadores - Boia e Y

- Válvula de Retenção

- Válvulas para bloqueios e by pass

- Válvula redutora de pressão

- Válvula Controladora de Temperatura auto operada

- Conjunto de Manômetros

O conjunto será isolado

OBS.: A Linha de Vapor que interligará a Caldeira as

Peletizadoras será construída pelo cliente e deverá

atender as seguintes características:

- Capacidade efetiva nas peletizadoras: até 500 kg/h

/ peletizadora

- Total efetiva da linha de interligação: até 500 kg/h

- Pressão mínima efetiva nas peletizadoras: 8

kg/cm2
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GARANTIA DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO 

INDUSTRIAL E DO PRODUTO FINAL DENTRO DAS 

NORMAS INTERNACIONAIS

1. OBJETIVO. Estabelecer as diretrizes gerais para a

definição do modelo de Garantia de Qualidade dos

Equipamentos Industriais e do Sistema de Qualidade no

Processo Industrial para a qualificação final do produto

dentro das normas internacionais, a serem adotados na

execução de serviços, montagem, engenharia e

integralização dos equipamentos para a segurança da

empresa contratante.

2. TERMINOLOGIA. Para os estritos efeitos desta Prática,

são adotadas as seguintes definições:

2.1 Garantia de Qualidade. Ações planejadas e sistemáticas

a serem realizadas pela empresa de engenharia durante a

execução dos serviços, montagem, engenharia e

integralização dos equipamentos, de modo a infundir no

Contratante a confiança de que os produtos (pellets de

madeira), fornecimentos (equipamentos nacionais e

internacionais) ou serviços atendem aos requisitos de

qualidade estabelecidos no Caderno Industrial.

2.2 Sistema de Qualidade. Estrutura organizacional,

responsabilidades, processos, procedimentos e recursos

mobilizados pela engenharia integralizadora na gestão da

qualidade dos serviços e dos equipamentos objeto do

caderno industrial.

2.3 Gestão de Qualidade. Parte da função gerencial da

engenharia que implementa o Sistema de Qualidade a ser

adotado na execução dos serviços, de serviços, montagem,

engenharia e integralização dos equipamentos objeto do

caderno industrial.

2.4 Controle de Qualidade. Técnicas operacionais e

atividades da engenharia para verificar o atendimento dos

requisitos de qualidade pertinentes a qualificação do

produto final dentro das normas internacionais.

3. CONTROLE DE QUALIDADE E GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS PARA O PROCESSAMENTO DE PELLETS DE

MADEIRA

3.1 Controle de qualidade. Os fornecedores garantem a certificação e a qualidade de seus produtos e através

de seu rigoroso processo de controle de qualidade, desde o recebimento da matéria-prima até a entrega

técnica dos equipamentos em campo.

3.2 Qualificação dos profissionais. A empresa mantém em seu quadro de funcionários, técnicos qualificados

e treinados para a elaboração e fabricação dos equipamentos ofertados, obedecendo às normas brasileiras

de fabricação. O departamento de engenharia contando hoje com equipe composta por 15 engenheiros

graduados em Engenharia Química, Mecânica, Elétrica, Automação e Controle e, Civil.

3.3 Qualificação dos fornecedores. As empresas integrantes são extremamente qualificados para a produção

dos equipamentos industriais para o processamento de pellets de madeira. Todos os itens e materiais

utilizados na fabricação dos equipamentos passam por processo de controle e registro, garantindo a

qualidade dos materiais empregados. Os itens comerciais são selecionados e comprados de fornecedores

aprovados dentro da qualidade exigida nas normas brasileiras para fabricação de máquinas e equipamentos.

3.4. Equipamentos Internacionais e Engenharia técnica e industrial. Todo projeto e engenharia estão

rigorosamente dentro das normas estabelecidas para fabricação de máquinas e equipamentos, dentro das

quais podem ser utilizadas conforme cada aplicação ASME, NBR 8800, CEMA, ASTM, ABNT, DIN e outras,

juntamente dentro das normas NR 13 do Ministério do Trabalho. Junto com os equipamentos são fornecidos

documentos técnicos para complementação das informações necessárias, tais como manutenção, operação,

data book, desenhos dos conjuntos e outros. Os equipamentos de peletização tem certificação e padrão

europeu de qualidade.

4. GARANTIAS DE PERFORMANCE. Com o objetivo de garantir o perfeito desempenho dos equipamentos e

seus acessórios, deverão ser considerados:

•Os testes de performance devem obedecer a normas estabelecidas pelo fabricante;

•Os equipamentos devem estar dentro das normas de manutenção e operação;

5. GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL. Dentro das condições especificadas, os fabricantes

garantem a qualidade final do produto dentro das normas internacionais de certificação.
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Linha de Financiamento para Inovação. Enquadramento da Empresa. é a

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social

que resulte em novos produtos, processos ou serviços. (Lei 10.973/04 – Lei da

Inovação).

Inovação é diferente de Invenção.

Qualquer empresa pode ser inovadora, independente do porte. As boas ideias

são aquelas que resolvem problemas relevantes e frequentes na vida dos

clientes e trazem lucro ao empresário.

Implementação de um método de produção (como o processo compacto e

modular de produção industrial) ou distribuição novo ou significativamente

melhorado (com a finalidade de geração de um novo negócio sustentável

gerando dividendos econômico e na fomentação de novos empregos)

Formas de Apoio: Linhas de Fomento à Pesquisa (não reembolsáveis).

Essa modalidade de apoio financeiro consiste na aplicação de recursos

públicos não reembolsáveis (que não precisam ser devolvidos) diretamente em

empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a projetos

inovadores.

Todos os equipamentos são credenciados junto ao BNDES/BRDE e detém uma

linha especial para o financiamento da produção e a aquisição isolada de

máquinas e equipamentos novos, fabricados no país e o capital de giro

associado à aquisição isolada de máquinas e equipamentos.

Uma linha especial Finame/PSI com um limite de financiamento de até R$

10.000.000,00 (dez milhões de reais), com um prazo de carência de até 24

(vinte e quatro) meses e de amortização de até 144 (cento e quarenta e quatro)

meses com uma taxa fixa de juros de 4% (quatro por cento) ao ano.

Inovação de Produto Sustentável. Introdução de um produto novo

(como lastro biomassa florestal, industrial e agroindustrial que não

tem aproveitamento adequada – em estado de decomposição

aumentando a emissão dos gases do efeito estufa para um produto

ecologicamente correto, renovável, limpo e energético como o

pellets ou briquetes) ou significativamente melhorado no mercado

(produto para geração de energia térmica industrial).

Inovação de Processo Industrial. Implementação de um método de

produção (como o processo compacto e modular de produção

industrial) ou distribuição novo ou significativamente melhorado

(com a finalidade de geração de um novo negócio gerando

dividendos econômico e na fomentação de novos empregos) . Veja

os Produtos que podem ser usados no apoio à Inovação:

BNDES Finem. Financiamento a projetos de implantação, expansão

e modernização de empreendimentos. O valor mínimo de apoio

pelo BNDES Finem - normalmente de R$ 20 milhões - pode ser

reduzido a até R$ 1 milhão na linha de financiamento voltada para

investimentos em Inovação, que é a seguinte:

BNDES Inovação. Financiamento ao Plano de Investimento em

Inovação (PII), que deverá ser apresentado segundo a ótica da

estratégia de negócios da empresa, abrangendo tanto a sua

capacitação para inovar quanto as inovações disruptivas ou

incrementais de produto, processo e marketing.

BNDES Automático. Financiamento de até R$ 20 milhões a projetos

de implantação, expansão e modernização de empreendimentos,

incluindo investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.
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