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BIOGÁS

No mundo a produção e o uso do biogás é muito diversificada. Dependendo das

prioridades nacionais, a produção de biogás é por um sistema de gestão de resíduos.

A Alemanha gera 92% de seu biogás a partir da fermentação de resíduos das safras

agrícolas, enquanto o Reino Unido depende quase inteiramente de aterros sanitários e

gás de lodo de esgoto, respondendo por 60% de sua produção total de biogás.

O biogás é produzido através da digestão anaeróbica dos resíduos agrícolas, culturas

energéticas, lodo de esgoto, resíduos biodegradáveis ou resíduos de madeira da

indústria, residências e usos comerciais. Sua versatilidade permite seu uso para

produção de energia, nos setores de energia, calor e transporte, bem como em

processos industriais.
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A produção e o uso descentralizado do biogás em áreas rurais oferecem a

oportunidade de tornar o setor agrícola mais verde, fornece às comunidades rurais

uma fonte sustentável de energia e diversifica a renda do agricultor. A geração de

biogás oferece aos operadores envolvidos uma receita previsível: este é um fator

decisivo para as perspectivas de longo prazo de uma empresa agropecuária. O

biogás provou ser altamente eficiente com a redução das emissões de CO2 e GEE.
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O biogás sustentável é muito mais do que energia: é a chave para a

descarbonização de diversos setores industriais, para melhorar a

competitividade e a sustentabilidade da agricultura e das propriedades por

meio da produção de energias renováveis e fertilizantes.
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BRASIL  BIOMASSA  E  ENERGIA  RENOVÁVEL 

A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas e pessoas. Fundada em 2004, com sede em Curitiba e

filial em São Paulo e representantes no Brasil e exterior, a Brasil Biomassa Pellets

Business é empresa líder na área de consultoria de desenvolvimento de negócios e

projetos empresariais sustentáveis e engenharia e tecnologia industrial na implantação

de projetos industriais atuando como braço técnico e operacional das principais

empresas nacionais e internacionais dos segmentos de energia, bioenergia, biomassa e

pellets.

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

uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para bioeletricidade, cogeração

de energia, biogás, torrefação da biomassa energética e a produção de briquete e

pellets. Sempre preocupada em buscar novas oportunidades e inovar sua forma de

operação, concentra esforços no fortalecimento de áreas tradicionais de atuação como

a Consultoria no desenvolvimento de projetos sustentáveis nos mais diversos segmentos

produtivos em nível nacional e internacional.

A economia mundial tem sido marcada pela globalização, competitividade, busca

de melhoria nos processos produtivos, e uso adequado e sustentável dos recursos

naturais, com foco em inovação e gestão adequada como estratégia de melhoria

do clima de negócios.
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A Brasil Biomassa é uma empresa de base tecnológica, atuando no setor energético com

larga experiência em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico-

financeira e operação de aproveitamento da biomassa florestal, industrial,

sucroenergética e agroindustrial com projetos aos investidores em ativos de biomassa,

para o aproveitamento sustentável da biomassa no desenvolvimento do bioparque de

biomassa florestal e industrial para geração de energia na forma de cogeração e

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

Trabalhamos no desenvolvimento de negócios com a exportação de woodchips, pellets e

briquetes e no mapeamento do potencial da biomassa florestal e industrial e em projetos

das florestas para fins energético. Importante os estudos que desenvolvemos com a

bioeletricidade e a descarbonização com a biomassa e de projetos de biogás.

Nossa engenharia de projetos atua no desenvolvimento de projetos em diversas áreas,

com especialidade em energia limpa, agro biomassa, bioeconomia, aproveitamento dos

resíduos municipais e industriais e os edifícios verdes.

Somos a única empresa nacional que atua com os projetos de briquete e pellets com

todos os tipos de madeira e de agro briquete e agro pellets com a biomassa agroindustrial

e agrícola. Desenvolvemos a maior planta industrial de bio pellets com o uso do bagaço e

da palha da cana-de-açúcar e dos estudos da cana energia para geração de energia.

Atuamos com diversos segmentos do setor florestal, da indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação, compensados, mdf, movelaria e

agentes do setor de produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos com as

indústrias químicas; indústrias petroquímicas; indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo

e gás; indústrias de fertilizantes; indústrias alimentícias e as indústrias agroindustriais e

sucroalcooleiras.

Na área de energia renovável, o Brasil tem recursos suficientes para se tornar uma

potência em termos de energia limpa, principalmente a biomassa. Nesse contexto, a

Brasil Biomassa capacitou sua equipe de colaboradores para atender a demanda de seus

clientes nos diversos projetos alternativos de geração de energia.
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A Brasil Biomassa tem considerado a inovação e a sustentabilidade dos projetos que

apoia nos mais diversos segmentos, como parte importante de suas ações, propondo

soluções inteligentes e consistentes para os negócios e projetos que atua.

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

sustentáveis atuando desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios,

mapeamento de fornecimento de matéria-prima, estudo de transporte e logística,

licenciamento ambiental, estudos de viabilidade econômica e projeto de financiamento

nacional e internacional, engenharia básica, executiva e a montagem industrial e a

tecnologia industrial de equipamentos de produção e de aproveitamento de biomassa

para empresas do Brasil, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha, Espanha,

África do Sul e Coréia do Sul e da China.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados

para o setor como pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro

BMG, Grupo Empresarial Bertin Bioenergia, Biopellets Brasil, Naturasul Engenharia,

Cosan Biomassa do Grupo Raizen, International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy

EBX do Grupo Eike Batista, ThyssenGroup Brasil e Alemanha, Amendôas do Brasil, Imerys

Caulin, Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Pellets do Grupo Louducca,

Adami Madeiras, Granbio Bioenergia, Valorem Florestal, Grow Gestão Florestal,

Yrendague Maderas Paraguay, Larsil Florestal, Madeireira WS, Imezza Industrial, VPB

Biomassa, CVC Celulose, Manchester Florestal – Grupo Slavieiro, Granosul Brasil, Mais

Energia, Lee Energy Solution Estados Unidos, Building Energy da Itália e Abellon Clean

Energy Índia e Canadá, dentre centenas de empresas.


