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BRASIL BIOMASSA   CONSULTORIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Seja bem-vindo à Brasil Biomassa.

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

indústrias e pessoas.

Somos uma companhia nacional e diversificada na área de consultoria, engenharia e tecnologia para a

indústria florestal, madeira, agroindustrial e sucroenergética, presente com os mais altos padrões: gestão

sustentável nos nossos projetos; desenvolvimento de plantas industriais da mais alta qualidade e com valor

agregado no produto final para as empresas; serviço de qualidade para os nossos clientes e o compromisso de

ser um agente ativo no desenvolvimento econômico e social.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a Brasil Biomassa é empresa líder na área de

consultoria de empresas, engenharia e tecnologia industrial na implantação de projetos industriais inovadores

e sustentáveis de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial.

Simplifique com a Brasil Biomassa. A Brasil Biomassa está dividida em quatro áreas de atuação e negócios –

consultoria especializada em projetos industriais sustentáveis, engenharia industrial, tecnologia de

equipamentos industriais de produção de pellets, biomassa e briquetes e certificação e marketing nacional e

internacional que podem atuar de modo independente ou integrado para o desenvolvimento de um projeto

sustentável.

É o início de uma nova etapa na implantação da sinergia dos serviços oferecidos nas suas “Soluções 360°” –

consultoria e engenharia industrial, financiamento internacional, tecnologia, fabricação e equipamentos,

certificação e o marketing nacional e internacional possibilitando assim um atendimento cada vez mais

integrado aos seus clientes.
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BRASIL BIOMASSA   CONSULTORIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA INDUSTRIAL

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e engenharia e tecnologia industrial em plantas inovadoras e

sustentáveis atuando em todo processo industrial com planejamento estratégico e economia de mercado,

oportunidade do desenvolvimento do negócio com maior rentabilidade financeira no aproveitamento da biomassa,

desenvolvimento com segurança do plano estrutural de negócios e viabilidade econômica, atuação com os agentes

fomentadores e de investimentos nos nossos projetos, estruturação industrial da empresa com a engenharia e a

tecnologia industrial e estratégia de venda e o marketing internacional.

Desenvolvimento dos sistemas de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial

e sucroenergética com a tecnologia de cavaqueamento industrial, de moagem e refinação

industrial, do sistema de geração de energia térmica industrial, do sistema de peletização e de

resfriamento industrial até o sistema de embalagem técnica do produto final com apoio da

engenharia básica/pré-engenharia conceitual para os sistemas industriais.

A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 95 projetos industriais sustentáveis e

estudos técnicos com o desenvolvimento do plano estratégico de negócios, estudos de viabilidade

econômica e projeto de financiamento, engenharia industrial e tecnologia industrial de

equipamentos de biomassa, para a implantação das unidades industriais de biopellets de resíduos

sucroenergético, briquetes e pellets de todos os tipos de madeira e de resíduos agroindustriais,

desenvolvimento de mapeamento de suprimento de biomassa para as unidades industriais para a

geração de energia térmica, micro-geração de energia, torrefação da biomassa energética e a

segurança da garantia de venda da produção industrial ao mercado nacional e internacional para

empresas do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Índia, China e Coréia do Sul e ainda Costa do Marfim

e África do Sul e os principais países da União Européia.
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Sempre atenta às tendências e demandas da indústria, a unidade de tecnologia e sistemas da

Brasil Biomassa– representada pela vasta expertise de sua equipe de gerenciamento, engenharia,

fabricação e implantação/assistência técnica – é referência na criação e implementação de

projetos sustentáveis de alta performance integrados para a indústria como nos projetos

implantados para a Biopellets Brasil do grupo Bertin (maior unidade industrial de produção de

pellets de madeira de pinus – 72.000 mt/ano em Lins São Paulo), para a Cosan Biomassa do

grupo Raizen (maior unidade mundial de aproveitamento da palha e do bagaço da cana-de-açúcar

na produção de biopellets – 144.000 mt/ano em Jaú São Paulo) a Pelican pellets do grupo

Louduca (maior unidade industrial de produção de pellets de madeira de eucalipto – 36.000

mt/ano em Pindamonhangaba São Paulo), a Accendo Pellets grupo Adami Madeiras (maior

unidade industrial modular de produção de pellets de madeira de pinus – 55.000 mt/ano em

Caçador Santa Catarina) e aos projetos desenvolvidos para o grupo EBX Ikos Energy (1.600.000

ton/ano A maior unidade industrial de aproveitamento da cana energia na produção de pellets),

Granbio Energia (projetos com a cana energia), estudo técnico de biomassa no Brasil para o

potencial desenvolvimento de negócios e projetos de torrefação da biomassa ao Grupo

ThyssenKroupp e Imerys Caulin (mapeamento de biomassa no Estado do Pará).

Nossa abordagem considera o elemento humano fundamental para que os objetivos sejam atendidos. Dessa forma,

procuramos formar uma equipe com total expertise e domínio das áreas de levantamento técnico de produção e de

consumo de todos os tipos de biomassa e na área de comercialização nacional e internacional para a o desenvolvimento de

projetos e na geração de energia térmica, estudos na área de torrefação da biomassa energética, da peletização e

briquetagem. Nossa experiência se consolida com as publicações de ordem técnica como o desenvolvimento do primeiro

Atlas Brasileiro Biomassa e Bioenergia implementando uma estratégia integrada e de planejamento sobre o potencial de

produção da biomassa florestal e agroindustrial para o desenvolvimento de projetos industriais sustentáveis e os Livros

Biomassa e Bioenergia e WoodPellets Brasil.

Atuamos como braço técnico e operacional das principais empresas nacionais e internacionais dos

segmentos industriais da madeira e florestal, energia e bioenergia, biomassa e pellets com o

objetivo é oferecer maior simplicidade e segurança, a fim de gerar melhores resultados por meio de

parcerias sólidas, com a mesma qualidade do começo ao fim. Toda a tecnologia existente e a

melhor metodologia não são suficientes se não houver uma equipe com nível de conhecimento e

experiência adequados e uma total interação com as empresas. Assim agregamos mais de 22

profissionais na área de engenharia industrial e florestal, economia e planejamento estratégico,

marketing internacional e na gestão de negócios.

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


PROJETOS INOVADORES PROJETOS INOVADORES 

EM BIOMASSA E 

BIOENERGIA

B
R

A
S

IL
 B

IO
M

A
S

S
A

 E
 E

N
E

R
G

IA
 R

E
N

O
V

Á
V

E
L 

B
R

A
S

IL
 B

IO
M

A
S

S
A

 E
 E

N
E

R
G

IA
 R

E
N

O
V

Á
V

E
L 

SOLIÇÕES ENERGÉTICA 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS INDUSTRIAIS

SOLIÇÕES ENERGÉTICA 

PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE 

PROJETOS INDUSTRIAIS

ABIB BRASIL 

BIOMASSA

PELLETS BRASIL

EUROPEAN ENERGY

Aliado ao alto consumo e desperdício de energia, temos uma tecnologia que inviabiliza o pleno desenvolvimento

econômico das empresas. Implementar processos produtivos sustentáveis dota sua empresa e negócio de um

diferencial competitivo no mercado.

Estamos em constante busca pelo conhecimento para oferecer soluções inovadoras e sustentáveis.

Desenvolvemos pesquisas em tecnologias renováveis para aproveitamento energético de resíduos, adequando

suas necessidades dentro de uma matriz energética compatível com sua realidade.

Elaboramos e executamos projetos inovadores de cogeração de energia, na produção de pellets e briquetes, de

micro-geração de energia e de torrefação da biomassa energética através de fontes renováveis, usos de

tecnologias descentralizadas e inovadoras, planos estrutural de negócios e de estudos de viabilidade econômica e

de financiamento nacional e internacional, projetos de eficiência energética e uso racional de energia, relatórios

de análise de engenharia industrial, mapeamento de biomassa florestal, industrial e agroindustrial, tecnologia de

equipamentos e de marketing internacional.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável é sócia fundadora da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável a maior entidade internacional do setor biomassa com mais de 1.360 empresas associadas e

fundadora do Instituto Brasileiro de Biomassa e Pellets e Gestora administrativa e diretiva da PelletsBrasil

Indústria de Equipamentos de Produção de Pellets e Briquetes. Participa também como sócia da European Energy

SRL uma empresa com atuação direta no merca da União Européia em negócios na área de biomassa, bioenergia e

pellets.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E PROJETOS INOVADORES
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A Brasil Biomassa é bem sucedida na formação de uma equipe de gestão com amplo conhecimento do setor de biomassa e energia, com visão internacional,

e experiência necessária em gestão e desenvolvimento de novos negócios com o uso da biomassa e a energia renovável. Atuamos com a visão no

fortalecimento da gestão e na governança em sustentabilidade de nossos clientes. Os trabalhos que desenvolvemos buscam sempre identificar

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

Nossa política de qualidade é de prestar serviços de consultoria, desenvolvimento e engenharia industrial e gerenciamento e desenvolvimento de novos

negócios , satisfazendo as necessidades dos clientes e da empresa, buscando sempre a melhoria do nosso trabalho com um aprofundamento técnico

profissional.

Nossas ações são orientadas por princípios de justiça, valorização da vida, bem estar coletivo, respeito às pessoas e de valorização ao meio-ambiente e os

nossos valores envolvem o desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Os nossos objetivos é de oferecer serviços de consultoria de alto nível, na área de geração de energia com o uso da biomassa, cogeração e torrefação da

biomassa e o desenvolvimento do sistema industrial de peletização com utilização eficiente da energia dela obtida e gerada pelo processamento industrial

visando atender a demanda interna de energia, o mercado doméstico de energia da Europa (suprimento de pellets com qualidade premium) e o

abastecimento dos grandes players das centrais de energia da Europa, Ásia e os Estados Unidos.

Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico e ambiental, por meio da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a

geração de energia. Tornar a nossa tecnologia industrial como um diferencial no mercado, garantindo sua excelência em qualidade, através da Brasil

Biomassa.

Desenvolvemos produtos com alta qualidade para atender o mercado nacional e internacional. Buscamos contribuir para o desenvolvimento social,

econômico e ambiental, por meio da utilização responsável dos recursos naturais renováveis para a geração de energia. Somos também uma indústria

nacional de produção de biomassa para a geração de energia e reconhecida como uma empresa que valoriza o meio ambiente e a sustentabilidade.

BRASIL BIOMASSA   MISSÃO  VISÃO  VALORES  OBJETIVOS E QUALIDADE



A Brasil Biomassa é administrada pelo consultor Celso Marcelo de Oliveira especializado em desenvolvimento de projeto

empresarial sustentável na área de biomassa e bioenergia.

Especialização em Bioenergia e Biomassa pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Lisboa Portugal.

Autor das Obras Energia Renovável, Wood Pellets Brasil e Biomassa e Bioenergia.

Responsável pelo Acordo de Cooperação Internacional Brasil França em Biomassa, Bioenergia e Pellets com a intervenção

do Syndicat Producteurs de granulés de Bois France.

Conferencista com mais de cento e cinco palestras em Congressos Nacionais e Internacionais com destaque All About

Energy, Biomass Investing Brazil, Energy Summit e América Pulp & Paper Outlook Conference.

Organizador de acordos operacionais com companhias de consumo de energia limpa e renovável nos Estados Unidos

Convidado pelo Governo para a participação da Missão Brasil Holanda Acordo Bilateral de Bioenergia e Biomassa.

Membro participante da EUBIA e intercâmbio técnico de desenvolvimento industrial pela ABIB Brasil com a France

Biomass Energy, German BioEnergy Association, The Netherlands Bio-energy Association, Renewable Energy Association e

American Council on Renewable Energy.

Coordenador do Congresso Brasileiro de Biomassa e Bioenergia.

Diretor Executivo da European Energy SRL. Presidente 2018-2022 da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável.

Diretor Executivo do Instituto Brasileiro Pellets Biomassa. Diretor da PelletsBrasil Equipamentos Industriais.

A Brasil Biomassa e Energia Renovável é sócia fundadora da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia

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

Instituto Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da PelletsBrasil Indústria de Equipamentos de Produção de Pellets e

Briquetes.

Participa também como sócia da European Energy SRL uma empresa com atuação direta no merca da União Européia em

negócios na área de biomassa, bioenergia e pellets.

BRASIL BIOMASSA   DIRETORIA   EXECUTIVA   DA   BRASIL   BIOMASSA
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BRASIL BIOMASSA   ACORDO INTERNACIONAL BRASIL UNIÃO EUROPÉIA 

EUBIA. Acordo de Cooperação Brasil Europa para o desenvolvimento de projetos e investimentos na área de

produção industrial de biomassa energética, projetos industriais de pellets e briquetes e da tecnologia

internacional de torrefação de biomassa energética.

"As you have suggested, this Conference could offer the opportunity to meet also Mr Celso Oliveira, President

of Brazilian Association Industry Biomass and Institute Brazil Pellets and discuss possibility of Cooperation

International Brazil Europe. Giuliano Grassi European Biomass Industry Association.”

EUBIA is a partner of the Global Bioenergy Partnership, whose aim is to promote global high-level policy

dialogue on bioenergy and facilitate international cooperation.

EUBIA is frequently a partner in international projects co-financed by the European Commission and under the

Interreg scheme. Within the field of biomass-based technical solutions.

EUBIA has gained a broad knowledge in terms of concept developing and has access to a large pool of expertise

and a wide range of high-level contacts.

EUBIA promotes small, medium and large scale bioenergy activities in collaboration with local and national

authorities, biomass providers, industries, research centres and local partners.

Secretário Geral Giuliano Grassi da European Biomass Industry Association e o Presidente da Associação

Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia Renovável Celso Oliveira
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ACORDO INTERNACIONAL BRASIL FRANÇA. A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação Internacional Brasil

França Syndicat national des Producteurs de granulés de Bois France a principal entidade representativa das empresas

que produzem pellets e briquetes e de negócios e investimentos.

Electricité de France (EDF), o grupo EDF é um provedor de energia integrado, presente nos seguintes segmentos :

produção, transporte, distribuição, negócio e venda de energias. Primeiro produtor de eletricidade na Europa, o grupo é

líder no mercado de eletricidade na França e Reino Unido, também com forte presença na Polônia e Itália. Em 2016 o

grupo usou mais de 1 milhão de biomassa nas centrais de suas filiais na Polônia e Reino Unido.

Institut Français du Pétrole (IFP), IFP Energies Nouvelles é um orgão público de pesquisa, inovação industrial, atuando

nos temas de energia, transporte e meio ambiente

Agence Française de Développement (AFD), empresa pública de cooperação, age há 70 anos para lutar contra a pobreza

e favorecer o desenvolvimento nos países do Sul.

Cofely, líder europeu de serviços em eficiência energética e ambiental, conceitualizada, implementa e gerencia soluções

que permitem as empresas e comunidades de melhor usar as energias e reduzir seu impacto ambiental. Redes de

aquecimento abastecidos com biomassa e varias centrais de cogeração.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), empresa pública a caráter industrial e comercial,

participa da implementação das políticas públicas nos setores de meio ambiente, energia e desenvolvimento

sustentável.

Diretor do Syndicat national des Producteurs de granulés de Bois France e o Presidente da Associação Brasileira das

Indústrias de Biomassa e Energia Renovável Celso Oliveira

.
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ACORDO INTERNACIONAL BRASIL HOLANDA. Desenvolvimento de acordos internacionais e de cooperação

tecnológica para o desenvolvimento de projetos industriais, tecnologia avançada de produção e de negócios

com a Holanda

O Diretor da Brasil Biomassa, Celso Marcelo de Oliveira foi convidado pelo Governo Federal para a participação

(com uma palestra técnica) da Missão Brasil Holanda Participação da assinatura do Acordo Bilateral de

Bioenergia e Biomassa Brasil Holanda.

Em reunião com o diretor Marcel Gorris foi discutido o projeto “Oportunidades e Desafios da Biomassa

Brasileira” com o objetivo de identificar as empresas brasileiras com o potencial de produção e de exportação

de biomassa, woodchips, wood e biopellets e wood e biocoal e carvão e de resíduos industriais e agrícolas para

atender a demanda da Europa.

O Porto de Amsterdam é o quarto maior da Europa, e se destaca pela sua atuação no mercado de commodities

e conta com uma estrutura moderna e pronta para receber e acomodar todos os tipos de biomassa.

A Biomassa é para o Porto de Amsterdam um produto de alto interesse e por isso a idéia desse projeto é de

auxiliar a exportação da biomassa de empresas brasileiras para a Europa.

Anualmente passa pelo Porto de Amsterdam cerca de 0.5 milhões de toneladas de biomassa, e a expectativa é

de que esse número chegue a 3 milhões em 2016 e 10 milhões em 2020.

Reuniões para desenvolvimento de novos negócios na Holanda com os diretores das maiores termoelétricas NL

Esssent RWE, Nuon e Vanttefall no Porto de Groningen.
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A Pellets Brasil Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets é mais que uma fornecedora de

tecnologias e equipamentos, é um meio de desenvolvimento das empresas que atuam no setor florestal

(extração e colheita florestal), do setor de processamento da madeira (madeireira, serraria, laminadora,

movelaria, painel e compensados, celulose e papel), do setor agroindustrial (todos os tipos de resíduos da

produção e do processo) e sucroenergético (palha, bagaço da cana-de-açúcar e da cana energia) , que

podem agregar um grande valor aos resíduos para o processamento industrial de pellets como uma fonte de

geração de energia (aquecimento interno residencial e industrial como aviários e para o mercado

internacional).

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

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

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

de geração de energia térmica (secador rotativo e fornalha industrial) com os periféricos (transportadores,

elevadores, válvulas, filtros, condicionadores, exaustores e silos) e sistema de peletização, resfriamento e

embalagem industrial e apoio técnico em engenharia industrial especializada na integralização e montagem

dos equipamentos.

As empresas se uniram com a missão de desenvolver com segurança e garantia da produção, contribuindo

para o desenvolvimento da indústria nacional de processamento de pellets de madeira. Os equipamentos de

produção de pellets atendem a requisitos rigorosos de eficiência e eficácia que otimizem e garantam a

qualidade do produto final e de alto desempenho em cada processo; da dosagem à expedição, controlados

por tecnologias de automação industrial. A Pellets Brasil tem como a missão o desenvolvimento industrial

(linha industrial automatizada de produção de pellets) com segurança e garantia da produção e de qualidade

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

detém uma certificação nacional e internacional e tem como foco o desenvolvimento tecnológico e a

inovação no processamento de pellets de madeira, fatores de contribuição para uma indústria nacional mais

competitiva no mercado.

.
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Apresentamos uma solução completa para o desenvolvimento com segurança e qualidade

internacional para a produção energética de pellets. Possuímos certificações (nacional e

internacional) reconhecidas e controle rígido de qualidade. Os projetos desenvolvidos 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

e administrado pela gestora administrativa e de projeto. Oferecemos soluções completas para

fábricas de pellets de qualquer porte, incluindo as fases de projeto, construção, montagem,

equipamentos, acessórios e automação.

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.

Estamos apresentamos uma solução completa para as empresas e investidores, o desenvolvimento

com segurança e qualidade internacional para a produção energética de pellets. 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 industrial. Este

desenvolvimento tecnológico torna o nosso sistema industrial como uma inovação no

aproveitamento da biomassa para o processamento de pellets de madeira, fatores de contribuição

para uma indústria nacional mais competitiva no mercado.

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

• Toda área de troca térmica para geração dos gases, movimentação e transporte, são bem

dimensionadas, sempre gerando maior produtividade do que o volume nominal mencionado,

conseqüentemente maior eficiência.
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• Visando sempre fácil acesso e simples operação e manuseio. A circulação dos gases e do material a

ser processado é garantida pela eficiência dimensional dos equipamentos, como outros fatores que

garantem a durabilidade do mesmo.

Toda a nossa equipe de técnicos internos (fabricação) e técnicos externos que irão executar a montagem

e start up final de nosso equipamento no cliente são qualificados e aprovados, de acordo com os

processos e documentos de fabricação. A Pellets Brasil tem o pleno controle de qualidade dos

equipamentos com as inspeções e testes de performance. Na elaboração de instruções técnicas para

serviços especiais.

No controle de rastreabilidade de materiais e consumíveis de soldagem durante a fabricação dos

equipamentos. Nas Inspeções ou testes realizados conforme procedimentos qualificados e em

conformidade com as normas de fabricação nacionais e internacionais. Na monitoração do desempenho

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

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

completa de aproveitamento da biomassa 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. 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.

.
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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.

• 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 em

integralização dos equipamentos e na automação da unidade industrial.

.
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A PELLETSBRASIL tem uma linha de equipamentos especiais com credenciamento nacional para o processo de recebimento e preparação da matéria-prima para a produção de pellets:

Sistema de picagem industrial com moega de entrada e saída, linha de transportadores pneumático, rosca extratora e transportadora e silo de abastecimento de matéria-prima.
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A PELLETSBRASIL tem uma linha de equipamentos especiais com credenciamento nacional para o processo de secagem da matéria-prima para a produção de pellets:

Transportadores com esteira calha, secador contínuo rotativo de três fases com todos os componentes industriais, fornalha pirolítica, ventilador centrífugo com válvula rotativa e ciclone, elevador de canecas e o silo de

abastecimento de matéria-prima seca.

.
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A PELLETSBRASIL tem uma linha de equipamentos especiais com credenciamento nacional para o processo de moagem da matéria-prima para a produção de pellets:

Sistema industrial de moagem com alimentador rotativo, moinho martelos, exaustores, ciclones, filtros de manga, transporte, elevador de canecas, sistema de detecção de faísca e incêndios e o silo de matéria-prima

moída e seca.

.
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A PELLETSBRASIL tem uma linha de equipamentos especiais com credenciamento nacional e internacional para o processo de peletização e resfriamento da matéria-prima para a produção de pellets: Sistema de

peletização industrial composto condicionador, peletizadora, resfriador, elevador de canecas, exaustor, eletroventilador, clclone, peneira rotativa, sistema de reciclagem. Transportadores pneumáticos e o silo de

matéria-prima final e o sistema de armazenamento industrial.

.
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A PELLETSBRASIL tem uma linha de equipamentos para o processo de embalagem e automação da produção de pellets:

Sistema de embalagem industrial com ensacadora vertical com bonina plana e paletizadora automática, sistema de tubulação, proteção elétrica, painel de controle e distribuição de energia , automação industrial,

sistema de geração, controle e distribuição de ar e de controle de vapor.
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A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de uma unidade industrial de

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

briquete e pellets, atuando desde os estudos de viabilidade econômica e planejamento estratégico do plano

estrutural de negócios, engenharia básica industrial e licenciamento ambiental, mapeamento das fontes de

fornecimento de matéria-prima e o estudo logístico até o gerenciamento completo de sua implementação com o uso

dos equipamentos industriais produzidos no Brasil e na Itália (com linha especial de financiamento nacional e

internacional) e testes pré-operacionais no Brasil e exterior para a certificação do produto e o desenvolvimento do

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

consultivo engloba os seguintes tópicos:

PLANO ESTRUTURAL DE NEGÓCIOS. A Brasil Biomassa tem uma grande experiência profissional no

desenvolvimento do business plan (plano estrutural de negócios) para a implantação de uma

unidade industrial de aproveitamento da biomassa em projetos de peletização, briquetagem, co-

geração de energia ou de torrefação da biomassa para fins de energia. O plano estratégico de

negócio elaborado pela Brasil Biomassa, consta de um escopo de serviços de consultoria,

planejamento e engenharia elaborados através de equipe multidisciplinar

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Brasil Biomassa para o desenvolvimento do projeto de

gerenciamento de resíduos sólidos e de licenciamento ambiental e para a obtenção de certidão

ambiental e RIMA para a implantação da unidade industrial.

AVALIAÇÃO DA LOGÍSTICA. A logística é fundamental para a economia e para o desenvolvimento

produtivo das empresas, quando analisada e aplicada adequadamente à necessidade de transporte

contribui para a redução de custos. Neste sentido temos uma atuação profissional da Brasil

Biomassa envolvendo os aspectos da localização da unidade industrial e a logística de transporte

rodoviário e marítimo.

Fazemos uma Avaliação no sistema de transporte ferroviário que pode ser utilizado para a

exportação de pellets a granel em grandes toneladas e em distâncias relativamente longas.

Avaliamos os custos fixos dos equipamentos, terminais e vias férreas. Avaliamos o transporte

rodoviário para a distribuição do produto em embalagem especial para o mercado interno ou para

exportação. Fazemos uma cotação prévia dos preços dos em modal rodoviário. Em alguns projetos

fazemos a avaliação do uso do sistema hidroviário que pode ser utilizado para o transporte de

pellets (em contêineres. Atuamos também em avaliação na logística marítima com os melhores

custos para uma viabilidade no processo de exportação.
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BRASIL BIOMASSA   VIABILIDADE ECONÔMICA  E INCENTIVOS FISCAIS
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INCENTIVOS FISCAIS E DOAÇÃO TERRENO INDUSTRIAL. A Brasil Biomassa

atua com o desenvolvimento de um estudo prévio dos benefícios fiscais

(municipal e estadual) e doação terreno industrial : Estudo prévio dos

benefícios fiscais no âmbito municipal, estadual e federal. Avaliação da

legislação municipal para a obtenção de doação de terreno industrial. Apoio

jurídico elaboração do decreto municipal e a justificativa para a doação

industrial (geração de empregos e novos negócios região).

Incentivos fiscais que conseguimos aos nossos clientes: Incentivo Fiscal do

Estado em programa de empreendedor. Concepção de benefícios ou

incentivos fiscais às indústrias como a dispensa do pagamento do ICMS

incidente sobre as entradas interestaduais ou sobre a importação de

máquinas e equipamentos, destinados ao ativo fixo da empresa e diferimento

do ICMS incidente sobre importações de matérias-primas. Incentivo fiscal dos

municípios.

TECNOLOGIA E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA. A grande experiência do corpo técnico da Brasil Biomassa, aliada ao apoio de seus

parceiros nacionais e internacionais, credencia a empresa ao desenvolvimento de estudos de viabilidade econômica e financeira e à elaboração

de projetos conceituais de aproveitamento da biomassa. Isto determina a configuração da viabilidade do empreendimento, pela combinação

mais efetiva em termos de custos, e levando-se em conta, ainda, o investimento, a operação e a manutenção.

Estudos técnicos e econômicos para dimensionamento da unidade industrial para um volume de produção economicamente viável utilizando-se

de uma análise de viabilidade econômica elaborada por profissional da Brasil Biomassa especializado em economia e administração definindo-

se os investimentos através da elaboração de uma matriz parametrizada de custos dos equipamentos, instalações complementares e

construções da planta industrial, além da parametrização de custos operacionais da produção e transporte de matéria-prima, custo estimativo

de manutenção, custo de matéria-prima, impostos, faturamento previsto, análise de risco de mercado, analise SWOT, e outros para a análise de

retorno do investimento pelo agente financiador e a disponibilização de recursos previstos. Neste estudo, podem ser contempladas alternativas

sobre investimentos, o de sistema de co-geração com o uso de biomassa em projetos de peletização ou torrefação industrial como uma

alternativa para comercialização de energia elétrica.

Desenvolvimento do estudo de viabilidade econômica dividido em estudo teórico e planilhas financeiras envolvendo na parte teórica os

seguintes pontos: Metodologia do Estudo de Viabilidade Econômica. Planejamento Financeiro. Diretrizes Gerais aos Custos de Transporte da

Matéria-prima. Mão-de-obra da Unidade de Produção Industrial. Custos Econômicos. Custos Administrativos. Economia em Escala Industrial.

Custo Operacional de Produção. Custos de Produção e de Energia. Custo Ambiental. Fator de Viabilidade da Unidade Industrial Venda FOB

Brasil. Fator de Viabilidade da Unidade Industrial Venda CIF Europa. Retorno Líquido do Investimento. Ponto de Equilíbrio Operacional.

Investimento Inicial e Custos. Receitas e Projeções. Métodos de Avaliação de Projetos de Investimento de Capital. Taxa Mínima de Atratividade.

Método do Fluxo de Caixa Descontado. Fluxo de Caixa da Empresa. Método da Taxa de Desconto. Método Payback. Payback Simples. Payback

Descontado. Método do Valor Presente Líquido. Taxa Interna de Retorno. Método do índice de Lucratividade. Método do Valor Futuro Líquido.

Análise de Sensibilidade. EBITDA E uma série de planilhas envolvendo os fatores dos custos de matéria-prima, análise econômica da unidade,

custos de produção, custos de mão-de-obra da linha de produção, custos energéticos e de manutenção, custos associados à distribuição,

gerenciais e de produção, custos do transporte da matéria-prima e do produto final. Análise do projeto conceptual em planilha financeira dos

custos e investimentos na unidade industrial. .
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MAPEAMENTO DE FORNECMENTO FLORESTAL E INDUSTRIAL. Atuação profissional da Brasil Biomassa no

mapeamento florestal para a garantia de fornecimento de matéria-prima para a unidade industria.

Biomassa Florestal e Resíduos Florestais . Biomassa da parte aérea . Custos de Reflorestamento Estimação da Área

Basal, Volume e Biomassa por hectare. Quantidade de Energia por Hectare e Área Necessária em Função da Potência

Instalada.

Metodologia de mapeamento com aquisição de imagens do satélite Landsat. Mapeamento Florestal Mesorregiões.

Resultado Avaliação por Área. Resultado Avaliação por Volume. Resultado Avaliação por Sortimentos de Madeira.

Fornecedores de Matéria-Prima. Viabilidade Econômica e Ambiental da Unidade Industrial.

Mapeamento dos Resíduos Podem ser Utilizados pelo Empreendedor para a implantação da

unidade industrial. Viabilidade Técnica Matéria-prima Biomassa Industrial. Potencial Energético da

Biomassa Acácia, Madeira nativa, pinus e eucaliptos. Constituição Macromolecular da Biomassa .

A experiência da Brasil Biomassa se consolidou com a edição do Atlas Brasileiro de Biomassa e

Bioenergia que identificou os potenciais locais com potencial de biomassa florestal, industrial e

agroindustrial para a geração de energia. Além de identificar os potenciais locais de geração de

energia, o Atlas apresentou um estudo de viabilidade econômico e o seu dimensionamento com

vista a determinar o tipo de sistema de produção de energia a implementar em cada local. O estudo

envolveu levantamento de dados acerca da situação atual de geração de resíduos no segmento

florestal, industrial, visando auxiliar na formulação e reformulação de políticas públicas e

programas de desenvolvimento brasileiro. Os resultados apresentados servem de base para uma

melhor avaliação dos impactos ambientais do setor e para a análise de possibilidades econômicas

de utilização dos resíduos para geração de energia por meio de reaproveitamento da biomassa,

subsidiando a elaboração de planos de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados.

Avaliação do potencial de biomassa, que compreende a formulação de cenários sobre o setor

florestal, industrial valorando os resíduos gerados (exploração florestal e industrial) em cada setor

e a denominação do potencial de geração de resíduos. Avaliação do potencial energético da

silvicultura (florestal e industrial) denominando por geração total de biomassa no Brasil por região e

pelos setores industriais tendo uma tendência final do volume total de biomassa disponível no

Brasil. Avaliação da disponibilidade de biomassa com o acesso comercial no Brasil tipificando a

sua disponibilidade e um preço por fonte produtiva (custo por fonte) para um estudo futuro de

viabilidade econômica, bem como a tendência de disponibilidade futura..

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


BRASIL BIOMASSA   FINANCIAMENTO  NACIONAL  E  INTERNACIONAL 
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No âmbito internacional utilizamos uma linha especial financiamento internacional dos equipamentos, sem garantia real,

pagamento semestral com nota promissória, seis meses de carência, sem juros e sem burocracia de financiamento

(aprovação em 15 dias).

As vantagens em utilizarmos uma securitizadora que trabalha diretamente com o Banco Intensa da Itália (facilidade no

financiamento do equipamento - avaliação do projeto e da capacidade financeira do importador - seguro internacional de

garantia.

FINANCIAMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL. A Brasil Biomassa vai atuar no desenvolvimento do

projeto de financiamento por inovação tecnológica para aquisição dos equipamentos industriais.

A Brasil Biomassa vai atuar no desenvolvimento do projeto de financiamento por inovação

tecnológica para aquisição dos equipamentos industriais. Trabalhamos com linha de inovação:

Programa INOVACRED é oferecer financiamento a empresas de receita operacional bruta anual ou

anualizada de até R$ 90 milhões, para aplicação no desenvolvimento de novos produtos, processos

e serviços, ou no aprimoramento dos já existentes, ou ainda em inovação em marketing ou inovação

organizacional visando a ampliar a competitividade das empresas no âmbito regional ou nacional.

Linha de Incentivo à inovação. Financia projetos para a melhoria de produtos e a inovação de

processos. O empresário contará com recursos do Funcet, que será o responsável por subsidiar os

juros, o empresário pagará apenas a atualização do IPC/FIPE, desde que esteja adimplente.

A linha do Funcet é voltada exclusivamente a empresas de inovação tecnológica (startups) e

pequenas empresas com projetos de inovação, como a criação de um novo produto ou processo

inexistente no mercado. O juro é subsidiado pelo Funcet, podendo a chegar a zero, desde que

adimplente.

Financiamento, por intermédio de instituições financeiras credenciadas, a projetos de investimento,

cujos valores de financiamento sejam inferiores ou iguais a R$ 20 milhões. Esse valor também

representa o máximo que cada cliente pode financiar a cada período de 12 meses, contados a partir

da data de homologação da operação pelo BNDES.

FINAME – Financiamento de máquinas e equipamentos. Financiamento, por intermédio de

instituições financeiras credenciadas, para produção e aquisição de máquinas e equipamentos

novos, de fabricação nacional.

FINEM –Financiamento a empreendimentos de valor igual ou superior a R$ 20 milhões. Poderão ser

financiados investimentos para implantação, ampliação, recuperação e modernização de ativos

fixos nos setores de indústria, comércio, prestação de serviços e agropecuária, observando os itens

financiáveis em cada linha.

.
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BRASIL BIOMASSA   ENGENHARIA     INDUSTRIAL 
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ENGENHARIA INDUSTRIAL. A Brasil Biomassa oferece os serviços de assessoria técnica na aquisição dos principais

equipamentos, elaborando a equalização técnica através de folhas de dados de cada equipamento e o enquadramento do

fornecimento, levando em conta os aspectos de garantia de performance, qualidade, sistemas de automação incorporados

no equipamento com interfaces de controles operacionais entre outros.

Preparação de uma carta convite para as empresas nacionais e internacionais para fornecimento dos equipamentos

(dentro do memorial descritivo). Avaliação da melhor alternativa de utilização dos equipamentos industriais. A Brasil atua

no estudo técnico de engenharia básica e industrial. Apoio técnico e indicação de empresa para o registro da unidade

industrial (contabilidade, comercial e propriedade industrial), empresa de engenharia para o licenciamento ambiental e

rima e o estudo de impacto ambiental.

Atuamos no desenvolvimento de relatórios técnicos e administrativos necessários para a

licitação do EPC. No relatório técnico desenvolvido pela equipe técnica da Brasil Biomassa

constam os estudos de cálculos estruturais (plano altimétrico, sondagem de solo, levantamento

e marcações e referentes a construções das instalações civis como galpão principal, escritórios

e demais estruturas auxiliares) e os serviços de engenharia envolvendo os projetos e as licenças

de implantação e operação.

A Brasil Biomassa pode atuar no dimensionamento dos principais equipamentos elaborado

através de balanços de processo (térmico e de massas); dimensionamento e memorial descritivo

básico dos principais equipamentos para uma produção viável do ponto de vista econômico.

Através de equipes multidisciplinares de engenharia, nesta fase, conceituam-se os sistemas

elétricos inclusive as automações; tubulações e acessórios; e outros sistemas que serão

adotados no projeto, do nível de automação para a operação da planta, através de memoriais

descritivos e especificações técnicas.

Através do dimensionamento básico dos principais equipamentos e conceituações, elabora-se

um pré-custo de implantação industrial por setor cotando-se as principais unidades produtivas,

e, tomando-se por base, parâmetros de consumo de insumos e custos da construção civil

(fundações, bases de concreto, obras de apoio, sistema viário, obras de controle de acesso e

outras); pré-custo das montagens eletromecânicas; instalações elétricas e automações,

gerenciamento técnico, projetos básicos, detalhamentos, especificações técnicas, sistemas

operacionais e utilidades da planta industrial, parametrizando-se um valor que norteará as

decisões para aquisição dos principais equipamentos e obras de valores com maior significado

no empreendimento.
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BRASIL BIOMASSA   CERTIFICAÇÃO  MARKETING  INTERNACIONAL
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CRÉDITO DE CARBONO. Atua ainda a Brasil Biomassa no mercado de crédito

de carbono para os produtores e consumidores de pellets. Abrange o nosso

trabalho: Mercado de Crédito de Carbono . Economia do Carbono Mecanismo

de Desenvolvimento Limpo Indicador de Sustentabilidade Local . Geração de

Emprego . Impacto Distributivo do Projeto Contribuição para o Balanço de

Pagamento Nacional Contribuição para a Sustentabilidade Macroeconômica

Contribuição para a Auto-suficiência Tecnológica

Sistema de Elaboração e Registro de Projetos de MDL Geração de Créditos de

Carbono em Indústria de Pellets

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL A Brasil Biomassa desenvolve um protótipo industrial do produto para a obtenção de um laudo técnico do

laboratório de biomassa (composição química, umidade, poder calorífico superior e inferior e comentários de ordem técnica). Este protótipo

será fundamental para uma avaliação da qualificação final do produto e a performance do equipamento industrial.

Estudo técnico para a certificação industrial (fase um do protótipo e fase final – produto) no Brasil, Estados Unidos e Europa. A certificação de

pellets ENplus aumenta a confiança dos consumidores e fortalece o mercado dos pellets de madeira, em consonância com requisitos

internacionais reconhecidos por toda a indústria.

Análise da normatização dentro das regras DINPlus, CEN e ENPlus, especialmente: Regras de Certificação Internacional Norma européia

EN14961- 2 e a Certificação Enplus Classes de Qualidade Análise da Norma Européia EN 14961-1 e 2 Recepção de Matérias-Primas Controle

de Processo . Controle dos Pellets Produzidos Armazenagem de Pellets . Manutenção e Qualidade Reclamações de Clientes . Laudo ENPLUS

Pellets.

MARKETING E VENDA INTERNACIONAL. Atuação profissional da Brasil Biomassa envolvendo os estudos técnicos do planejamento estratégico

da unidade industrial envolvendo as opções estratégicas de planejamento. Atua no desenvolvimento do plano de marketing e venda

Internacional. Contrato internacional para aquisição de toda a produção industrial (durante o período de obtenção do financiamento) e o

desenvolvimento de uma estratégica técnica de marketing internacional (qualificação do produto, da competitividade, do preço).

Canais de distribuição do produto. Clientes potenciais para a aquisição do produto (performance de venda ao mercado industrial e a estratégia

de venda ao distribuidor final). Identificação dos grandes players comerciais no Reino Unido-RWE Tilbury Power Stations, da Drax Power Energy,

EON Ironbrifge Power, Eggborough Power Stations, Rugeley Power Stations, Bélgica Essent Energy e Electrabel Power, Dinamarca Vattenfall e

Dong Energy. Plano de operações e de distribuição do produto. Exportação de pellets (englobando os estudos de logística de exportação,

envolvimento de trading company e tributação, cálculos aduaneiros e armador do navio).

Análise jurídica dos documentos aduaneiros internacionais (carta de intenções de compra, BCL e Carta de Crédito). Elaboração em inglês da

Full Corporate Offer do pellets e uma análise jurídica do contrato internacional de exportação.

.
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Desenvolvimento de negócios comerciais com fundo de

ativo florestal e investidores nacionais e internacionais na

área florestal A Brasil Biomassa trabalha com o maior

fundo de investimentos de ativos florestais.

Desenvolvemos uma estratégia para disponibilizar

informações com rentabilidade para os detentores de

ativos florestais (madeira) e uma discussão ao fundo de

investimentos.

Trabalhamos nas possibilidades de gerar valor com

melhorias silviculturais para as empresas e conhecimento

dos mercados regionais de produtores e utilizadores da

madeira e a biomassa florestal.

Atualmente trabalhamos com dezenas empresas de base

florestal (ativos florestais) e no processamento mecânico

da madeira em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa

Catarina, Mato Grosso do Sul e da Bahia.

.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA FUNDO INVESTIMENTOS

Nosso trabalho se complementa numa avaliação técnica do ativo

florestal, um estudo prévio de projeção de IMA e condições de plantio

florestal e/ou cultivo, uma diligência jurídica, uma análise do setor

envolvendo os preços de madeira na região e no balanço de oferta e

demanda.

A Brasil Biomassa prepara toda a documentação para uma análise

técnica e documental para o fundo de investimentos em ativos

florestais podendo atuar de forma complementar com um valuation,

uma análise de receitas de venda da madeira e projeção de IMA, uma

análise de custos (frete, mão de obra, insumos), um mapeamento de

possível desequilíbrio entre oferta e demanda na região. E ainda uma

discussão para a venda dos ativos florestais (venda parcial ou total dos

ativos florestais para investidores e fundos institucionais ou de ativos

totais através de um IPO) e da matéria-prima florestal e a biomassa

residual para as empresas industriais e players comerciais na

proximidade da unidade florestal ou da base industrial.

O network no mercado florestal e industrial, aliado com a extensa

plataforma técnica do acervo da ABIB Brasil Biomassa, são diferenciais

na busca e monitoramento de potenciais alternativas para a venda dos

ativos florestais ou de biomassa para energia, e dando-nos a

capacidade e controle da estratégia do negócio.

FUNDO DE INVESTIMENTOS

ATIVOS FLORESTAIS 
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Soluções da Brasil Biomassa na área florestal e industrial

com o desenvolvimento de projetos de bioparque de

biomassa para fins energético.

A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos

trabalhos e projetos sobre o aproveitamento de resíduos

florestais e industriais para fins energéticos.

Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência na

conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de

fontes sustentáveis; otimização de atividades florestais;

demonstração da viabilidade de implantação de unidades

de produção de briquetes e pellets.

Bem como de projetos detalhados de gerenciamento da

implantação de unidade de geração a vapor com o uso da

biomassa e de engenharia e gerenciamento para

implantação dos bioparques de biomassa florestal e

industrial para o processamento e a venda de energia. .

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIOPARQUE BIOMASSA

Para o aproveitamento sustentável dos resíduos para a geração de

energia ou para uma industrialização sugerimos a implantação dos

Bioparque ou Centro de Recolhimento e de Processamento de Resíduos

Florestais e Industriais. Na cadeia de aproveitamento da biomassa

florestal temos três fases distintas.

Bioparque Biomassa Florestal e Industrial tem por objetivo de ser uma

fonte geradora de matéria-prima para o processamento de geração de

energia (co-geração de energia, processo térmico) e para ser um pólo

de desenvolvimento de negócios industriais sustentáveis como o bio

combustível sólido, a biomassa florestal para geração de energia,

woodchips e briquete e pellets. Processamento da biomassa na

unidade florestal.

Esta operação é realizada junto a unidade florestal utilizando o picador

industrial. A biomassa é transportada para os bioparques ou centro de

processamento na forma de cavaco de madeira ou woodchips, o que

traz grandes vantagens em relação ao transporte da biomassa em

bruto.

Sendo a baixa densidade uma das principais características da

biomassa, o seu transporte só será viável se distância entre o local de

recolhimento e a central de processamento for relativamente pequena.

BIOPARQUE

BIOMASSA 

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


Soluções da Brasil Biomassa na área florestal e industrial

com estudo de mapeamento florestal e industrial e de

geoprocessamento. Desenvolvemos uma série de

atividades de mapeamento de biomassa florestal e

industrial para o desenvolvimento de projetos de co-

geração de energia e para a produção de pellets.

Foram utilizados os dados do controle de qualidade

mensal das propriedades energéticas da biomassa usada

na geração de energia. Além dos resíduos industriais,

ainda foram analisados o cavaco florestal (produzido a

partir de operações florestais como desbastes e corte

raso); serragem de passivo ambiental (biomassa de

depósitos com aproximadamente 10 anos de estocagem

a céu aberto, feitos pelas indústrias ao longo do período

de funcionamento das unidades fabris). Também serviu

como parâmetro para a análise do rendimento da planta e

do fator de conversão baseado na relação MW de energia

elétrica gerada/biomassa que entra no sistema de

geração de energia.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA MAPEAMENTO FLORESTAL

Atlas Brasileiro Biomassa e Bioenergia. Nossa equipe desenvolveu e

editou o primeiro Atlas Brasileiro de Biomassa e Bioenergia com o

apoio da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e Energia

Renovável implementando uma estratégia integrada e de

planejamento sobre o potencial de produção da biomassa florestal e

agroindustrial para o desenvolvimento de projetos industriais

sustentáveis. O estudo envolveu levantamento de dados acerca da

situação atual de geração de resíduos no segmento florestal, industrial,

agroindustrial e sucroenergético, visando auxiliar na formulação e

reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento

brasileiro. No âmbito dos resíduos do setor agroindustrial trabalhamos

com os dados da produção e com as estimativas dos montantes de

resíduos gerados e do potencial energético destes resíduos. Foram

avaliadas as principais culturas agrícolas brasileiras, segregadas em

culturas temporárias e permanentes e os resíduos florestais e

industriais resultantes da produção madeireira.

No estudo técnico da ABIB Brasil Biomassa o Brasil tinha um potencial

total de geração de biomassa florestal e industrial (metros cúbicos) de

85.574.464,76 somando-se com a produção de lenha e carvão temos

um quantitativo (metros cúbicos) de 157.992.556. Soma-se a este

quantitativo a estimativa dos resíduos gerados pelo setor agroindustrial

de 547.306.628.

MAPEAMENTO FLORESTAL

E INDUSTRIAL 

Livro Potencial de Biomassa no Estado do Pará e o Aproveitamento Sustentável

dos Resíduos Florestais e Industriais. Desenvolvido pela equipe técnica da Brasil

Biomassa tendo como objetivos estratégicos: Integração da exploração

sustentável da biomassa residual florestal e industrial ao nível dos objetivos

estratégicos da política florestal do Estado do Pará e a definição de ações

estratégicas para o seu desenvolvimento. Monitoração das ações de exploração

de biomassa residual florestal no sentido de compatibilizar a redução do risco de

incêndio, da política de reflorestamento e a manutenção do fundo de fertilidade

dos solos. Definição de uma estratégia conjunta de aproveitamento de resíduos

florestais, agrícolas e industriais, com o objetivo de compatibilizar o seu

aproveitamento energético com as diferentes tecnologias (co-geração e na

produção de biomassa energética). Promover em termos de legislações e de

incentivos fiscais a produção industrial e o consumo da biomassa.
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Mapeamento Brasil Potencial de Biomassa no

Estado de São Paulo para o grupo Granbio

Bioenergia, Biocelere Agroindustrial e Biovertis

Produção Agrícola para a implantação de projetos

de co-geração de energia com o uso da biomassa.

Apresentamos um relatório técnico para o grupo

sobre potencial dos resíduos de biomassa florestal,

industrial e agroindustriais no Estado de São Paulo

como recurso energético, considerando-se recursos,

oferta e usos, com o foco na disponibilização de

biomassa para o desenvolvimento de projetos

energáticos.

Mapeamento Brasil Potencial de Biomassa

Sucroenergética no Estado de São Paulo para o

grupo Cosan Biomassa para a implantação dea

unidade de produção de pellets com o uso da

biomassa da palha e o bagaço da cana-de-açúcar.

Apresentamos um relatório técnico para o grupo

sobre potencial dos resíduos do setor

sucroenergético em São Paulo avaliando o potencial

de biomassa de todas as usinas para o fornecimento

de biomassa da palha e bagaço da cana-de-açúcar.

Mapeamento Brasil Potencial de Biomassa para ThyssenKroup para a

implantação de projetos de torrefação da biomassa. Apresentamos um

relatório técnico para a empresa ThyssenKrupp Brasil sobre potencial dos

resíduos de biomassa florestal, industrial e agroindustriais como recurso

energético, considerando-se recursos, oferta e usos, com o foco na

disponibilização de biomassa para o desenvolvimento de projetos de

torrefação de biomassa energética envolvendo:

OFERTA DE BIOMASSA. I Geração Total de Biomassa no Brasil Florestal e

Industrial (Resíduos agroindustriais, sucroenergético e silvicultura e

extrativismo) II Geração de Biomassa Florestal e Industrial por Região no

Brasil (extrativismo e silvicultura) III Geração Total de Biomassa no Brasil

Agrícola e Agroindustrial IV Geração por Biomassa Agrícola e Agroindustrial

por Região no Brasil (resíduos arroz, soja, milho e cana-de-açúcar) V Geração

por fonte da biomassa (madeira, bagaço de cana, agricultura) VI Geração por

indústria (celulose, açúcar e móvel) VII Tendências esperadas para alterações

de volume.

DISPONIBILIDADE BIOMASSA BRASIL .VIII Biomassa acessível

comercialmente ton/ano e R$/ano por fonte, industria e região IX Custo por

fonte, indústria e região (para estudo de viabilidade econômica) -- R$/ton X

Tendência da disponibilidade futura quanto ao volume e ao custo – ton/ano e

R$/ano

Mapeamento Brasil Potencial de Biomassa Sucroenergética no Estado de Rio de

Janeiro, Espírito Santos e Minas Gerais para o grupo EBX para a implantação dea

unidade de produção de pellets com o uso da biomassa da cana energia .

Apresentamos um relatório técnico para o grupo sobre potencial dos resíduos do

setor sucroenergético, de áreas em disponibilidade para o fornecimento de

biomassa da cana-de-açúcar.

Mapeamento e Garantia de Fornecimento de Biomassa no Estado do Pará para a

Imerys Caulim visando um estudo de mercado, fornecimento e potencialidade da

biomassa florestal e industrial e agroindustrial para o atendimento futuro de

fornecimento para a mudança da matriz energética.

Tópicos do estudo: 1. Provedores capazes de suprir nossas necessidades atuais e

nossas necessidades estimadas caso convertamos nossa grade BPF completa em

Biomassa. 2. Com quais materiais eles trabalham; 3. Localização e disponibilidade

logísticas para entrega do produto em Barcarena-PA; 4. Principais fornecedores e

histórico de mercado; 5. Certificações necessárias; 6. Planos de expansão; 7.

Tendências de mercado: capacidade projetada para os próximos 5/10/15 anos; 8.

Preços projetados e tendências de preço; 9. Novos possíveis players e futuros

movimentos de mercado.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA MAPEAMENTO FLORESTAL
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Soluções da Brasil Biomassa área florestal e industrial

com estudo e projetos de desenvolvimento de floresta

para fins energético.

Desenvolvemos uma série de projetos de plantações

florestais com a finalidade de uso para co-geração de

energia e para a produção de pellets.

O plantio de florestas comerciais, como eucalipto e pinus,

garante renda extra para o produtor com balanço positivo

na emissão de carbono. No Brasil, a projeção de plantio é

otimista para os próximos anos, devido à demanda dos

setores madeireiros, moveleiros, energéticos e de

celulose.

A expectativa do Ministério da Agricultura é aumentar a

área de florestas, até 2020, de seis milhões de hectares

para nove milhões de hectares.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA  FLORESTA  ENERGÉTICA

Isso poderá reduzir a emissão de oito

milhões a dez milhões de toneladas de

CO2 equivalentes, no decênio. As altas

produtividades obtidas em plantações

florestais (particularmente do gênero

Eucalyptus) os custos de geração da

eletricidade com madeira de

reflorestamento podem ser minimizados,

tornando o investimento mais atrativo.

A partir dos métodos de melhoramento

desenvolvido pela Brasil Biomassa ,

passando para o desenvolvimento da

hibridação e clonagem, a produtividade

saltou de 15 para mais de 50 metros

cúbicos por hectare/ano, chegando a

mais de 70m3 em alguns locais do país.

Além disso, é no projeto o ciclo do

eucalipto, até o ponto de corte,

completa-se entre 3 e 5 anos, quando na

Europa isto demora de 15 a 30 anos.

FLORESTA

ENERGÉTICA
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Soluções da Brasil Biomassa para a área florestal para

exportação com o desenvolvimento do departamento de

oportunidades de negócios internacionais. A Brasil Biomassa

é uma empresa que produziu e exportou woodchips (cavaco

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

efetuou operações de exportação no Brasil e no Chile. Com a

experiência adquirida na exportação (pelo sistema de

container em Santa Catarina e pelo sistema de navio

graneleiro no Chile) está trabalhando para o desenvolvimento

de novas operações de negócios florestais e industriais

visando o mercado internacional da China e na Coréia do Sul.

Recentemente estivemos na China proferindo uma palestra no

5th Asia-Pacific Biomass Energy WoodChips Pellets Exhibition

e em reunião com as maiores indústrias de produção de

celulose e mdf onde constatamos um crescente mercado

internacional de consumo (exportação e importação) de

woodchips e biomassa. A Brasil Biomassa participou na

administração e exportação de woodchips em Concepción no

Chile.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA EXPORTAÇÃO WOODCHIPS 

Utilizando a logística de exportação de WoodChips pelo Porto

de Puchoco e Coronel no Chile. Trabalhamos com um produto

premium dentro das normas internacionais e a exportação foi

para o mercado asiático.

A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional

exportadora de woodchips (cavaco de madeira limpo e sem

casca de pinus) em quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT

pelo sistema de exportação via container para atender o

requerimento comercial internacional da Xiamen C&D Paper &

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

Desenvolvemos operações de exportação de woodchips de

eucalyptus para a Coréia do Sul e de biomassa para geração de

energia para a Europa.

Estamos trabalhando com os maiores players comerciais da

Ásia e representamos mais de vinte e cinco empresas florestais

e produtores de biomassa e woodchips para o desenvolvimento

de negócios na exportação, com a experiência técnica e

documental e no estudo de mercado que facilitam aos players

comerciais internacionais e investidores para implementar

novas estratégias de negócios.

EXPORTAÇÃO BIOMASSA

WOODCHIPS 

A Brasil Biomassa está desenvolvendo quatro operações de exportação de woodchips

no Brasil. Podemos utilizar todos os portos no Brasil para a exportação pelo sistema de

container em qualquer quantidade de produto.

Estamos trabalhando para a viabilidade de operações de exportação de woodchips para

o mercado de celulose (eucalyptus) da China e Coréia do Sul e de mdf (pinus) para a

Turquia e a Itália com o uso de navio graneleiro com a logística portuário no Rio de

Janeiro, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A empresa pode ser uma

cliente da Brasil Biomassa na área de desenvolvimento de negócio na área de

exportação. Podemos atuar na área consultiva e na administração e participação da

operação internacional.
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Soluções da Brasil Biomassa na área de projetos de torrefação

de biomassa florestal, industrial e agroindustrial para

produção de energia. As atividades da Brasil Biomassa

incluem os serviços especializados em estudos de viabilidade

técnica e econômica, do plano estrutural de negócios e do

planejamento estratégico para a implantação de uma unidade

industrial de torrefação da biomassa com alto poder

energético. Atua também no desenvolvimento dos relatórios

técnicos e administrativos necessários para a implantação da

unidade com o uso de equipamentos produzidos no Brasil e na

Alemanha.

A torrefação da biomassa tem um alto poder de energia

(calorífico) e uma baixa umidade. Na Europa é utilizada para a

queima industrial com o carvão numa proporção de 50% á

80%. Pela torrefação ocorre um aumento energético da

biomassa gerando uma economia de transporte e

armazenamento bem como uma redução na umidade do

produto menos de 1,5%.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA TORREFAÇÃO BIOMASSA 

Buscamos contribuir para o desenvolvimento social, econômico

e ambiental, por meio da utilização responsável dos recursos

naturais renováveis para a geração de energia.

A torrefação é uma das técnicas usadas para aumentar a

densidade energética de biomassas devido à perda de voláteis

de baixo valor energético.

O processo de torrefação promove a obtenção de um produto

de maior poder calorífico devido a remoção de água e

compostos voláteis.

A torrefação aumenta o poder de energia, resistência à água e

capacidade de retificação de biomassa e torna-o seguro contra

a degradação biológica tornando mais fácil e econômica o

transporte e armazenagem dos produtos torrado. A torrefação

de biomassa desenvolve-se entre 250/280 °C. A lignina e a

celulose também sofrem uma ligeira despolimerização.

O objetivo fundamental da torrefação é concentrar a energia da

biomassa em um produto formado em curto tempo, baixas

taxas de aquecimento e temperaturas moderadas, permitindo

reter os voláteis de maior poder calorífico no próprio produto.

TORREFAÇÃO BIOMASSA

ENERGÉTICA

A torrefação reduz os custos de utilização da biomassa nas usinas de co-geração de

energia (evitam despesas de capital adicional de armazenamento e transporte e para o

processamento de biomassa residual com alto teor de umidade e baixo poder

calorífico). A torrefação é um tratamento térmico da biomassa que produz um

combustível com melhores características energéticas.

Além da biomassa residual florestal e industrial, existe uma oportunidade enorme para

a torrefação na transformação de resíduos agroindustriais em biocombustível sólido. Da

mesma forma, o futuro papel da torrefação para a produção de combustíveis de base

biológica e produtos químicos, bem como a sua aplicação em processos industriais.
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Soluções da Brasil Biomassa na área de projetos de

aproveitamento da biomassa do setor sucroenergético e

da cana energia para a produção de pellets.

A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso as principais

unidades industriais de processamento de pellets com o

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

bagaço e da palha da cana-de-açúcar é um combustível

sólido de granulado de resíduos de bagaço de cana

prensado, proveniente de processo industrial do setor

sucroalcooleiro. O pellet de bagaço e da palha da cana-

de-açúcar é obtido por trefilação de bagaço (fase de pó).

A compactação do material é garantida pela consistência

do insumo e permite a produção.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo

sucroenergético do Brasil, a Cosan Biomassa para o

desenvolvimento do projeto sustentável de

aproveitamento dos resíduos de bagaço e da palha da

cana na transformação de biopellets.

.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIOPELLETS CANA-DE-AÇÚCAR

Os principais mercados-alvo da Cosan Biomassa são

Europa, Japão e Coreia do Sul que ainda hoje têm

30% de sua energia proveniente do carvão mineral.

No Brasil, onde o gás e o óleo têm custo alto, a

biomassa é uma alternativa bastante competitiva e

grandes indústrias já demonstraram interesseOs

Estados Unidos e Canadá exportaram em 2017 mais

de 6 milhões de toneladas para Europa e Ásia

enquanto o restante foi produzido localmente. O

governo americano estuda a possibilidade de utilizar

biomassa para reduzir sua dependência no carvão

mineral.

Nesse caso, se apenas 5% do carvão for substituído

por biomassa, o mercado norte americano

rapidamente passará de exportador para

importador, pois serão necessários 28 milhões de

toneladas adicionais por ano para atender tal

demanda. Somente com a demanda crescente na

Europa e na Ásia o mercado precisará de 15 milhões

de toneladas adicionais até 2030 e o maior recurso

de biomassa não explorado do mundo se encontra

no setor sucroenergético brasileiro.

.

BIOPELLETS

CANA-DE-AÇÚCAR
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A Brasil Biomassa desenvolveu (plano estrutural de negócios e de viabilidade econômica, licenciamento ambiental,

engenharia para instalação da planta industrial, teste industrial com laudo em laboratório nacional com a palha e o bagaço da

cana-de-açúcar e o plano de marketing e venda internacional) e encontra-se em pleno funcionamento em Jaú São Paulo para a

Cosan Biomassa a maior unidade industrial mundial de aproveitamento da palha e o bagaço da cana-de-açúcar para

produção de biopellets com capacidade de 144.000 ton/ano com a venda para o Japão. Utilizamos um mix de equipamentos

nacionais e do exterior e o financiamento 100% pela linha de inovação pelo FINEP.

ABIB BRASIL BIOMASSA FONE (41) 996473481 ((41) 988116400 (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
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Soluções da Brasil Biomassa na área de projetos de aproveitamento

da biomassa da cana energia para a produção de pellets. A Brasil

Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de

viabilidade no aproveitamento e o uso da cana energia para o

processamento de pellets. A Brasil Biomassa foi contratada para o

desenvolvimento do maior projeto mundial de pellets da cana

energia. Estamos implantando para a IKOS Internacional uma

unidade industrial de pellets da cana energia com a produção anual

de 1.600.000 mt/ano onde a instalação compõem uma unidade de

armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais

(primeira de moagem e secagem industrial e uma segunda para o

processo de peletização e resfriamento de pellets). A unidade pode

comportar dois sistema de geração de energia térmica (três

fornalhas e três secadores industriais) e um sistema de co-geração

de energia, três linhas especiais para o processamento, moagem e

trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha)

para alcançar uma granulometria para o processo de peletização

(seis peletizadoras industriais) ao sistema de resfriamento industrial

(seis resfriadores contra-fluxo) sendo transportados para o silo de

armazenamento de matéria-prima pronta.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA                CANA ENERGIA 

A planta industrial de pellets vai operar

ininterruptamente, requerendo um contínuo

abastecimento de biomassa para a geração de energia

térmica e de biomassa energética para o processo

industrial. A unidade vai operar 8.760 horas/ano para

produção de pellets.

O processo de produção do pellets da cana energia

envolverá a extração, colheita e transporte para a

preparação da fibra (colheita para picagem industrial)

da cana energia. A matéria-prima utilizada no

processo industrial é de origem da cana energia

modificada geneticamente (maior volume de biomassa

com os colmos da cana).

Para a colheita da cana energia será utilizado um

equipamentos especial para o aproveitamento 100%

da matéria-prima. Deverá passar por uma secagem

natural e depois será enviada para a unidade de

preparação da matéria-prima (picagem industrial)

visando a redução da matéria-prima em partículas

menores com uma granulometria especial para o

processo.

BIOPELLETS CANA

ENERGIA

A planta industrial de pellets da cana energia vai operar ininterruptamente,

requerendo um contínuo abastecimento de biomassa para a geração de energia

térmica (resíduos descartados) e de cana energia para o processo industrial.

Por isso, a biomassa residual (para geração de energia térmica) serão estocados em

grandes pilhas no pátio de estoque refrigerado (para uso contínuo em queima

industrial – fornalha) e a cana energia em refinação ficará no pátio de matéria-prima.
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Solução estratégica da Brasil Biomassa e Energia

Renovável para os empresários brasileiro para o

desenvolvimento de um novo negócio: o aproveitamento

de resíduos florestais e industriais para geração de

energia com a microgeração.

A geração distribuída é caracterizada pela instalação de

geradores de pequeno porte, normalmente a partir de

fontes renováveis ou a biomassa, localizados próximos

aos centros de consumo de energia elétrica.

De forma geral, a presença de pequenos geradores

próximos às cargas pode proporcionar diversos benefícios

para o sistema elétrico, dentre os quais se destacam a

postergação de investimentos em expansão nos sistemas

de distribuição e transmissão; o baixo impacto ambiental;

a melhoria do nível de tensão da rede no período de carga

pesada e a diversificação da matriz energética.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA MICROGERAÇÃO  ENERGIA

Trabalhamos com o desenvolvimento do sistema de

compensação de Energia Elétrica, onde a empresa pode gerar

sua própria energia elétrica.

A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos trabalhos

e projetos sobre o aproveitamento de resíduos florestais e

industriais para fins energéticos.

Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência na

conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de

fontes sustentáveis.

Otimização de atividades florestais; demonstração da

viabilidade de implantação de unidades de microgeração de

energia.

A expertise da Brasil Biomassa na elaboração desses projetos

a qualifica a avaliar e viabilizar a utilização dos resíduos

florestais e industriais para fins energéticos, considerando

toda a cadeia produtiva, bem como a quantificação dos

resíduos gerados, aspectos técnicos, econômicos e ambientais

e para a viabilidade no desenvolvimento de um negócio

sustentável.

MICROGERAÇÃO

ENERGIA BIOMASSA
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Soluções Energéticas da Brasil Biomassa de

aproveitamento da biomassa florestal, industrial e

agroindustrial em briquete.

A Brasil Biomassa desenvolve uma série de projetos

industriais de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial em briquete. O Briquete é

uma lenha ecológica que é resultado do processo de

secagem e prensagem dos mais diversos tipos de

madeira e de resíduos florestais e industriais. É fabricado

através do processo de compactação mecânica e não tem

nenhum componente químico ou aglutinante no processo.

Os briquetes são blocos cilíndricos ou poligonais de

biomassa compactada com volumes geralmente variáveis

entre 0,8 cm3 e 30 cm3 cada, e que podem substituir a

lenha em instalações que utilizam esta como fonte

energética (uso industrial). O processo pode ser dividido

em quatro etapas: alimentação ou preparação; mistura;

compressão e tratamento térmico.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA  BIO  WOODBRIQUETE

Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área

de produção de briquete com resíduos agrícolas e agroindustrial:

Bio Briquete de Resíduos de Açai

Bio Briquete de Resíduos de Algodão

Bio Briquete de Resíduos de Amendoim (casca)

Bio Briquete de Resíduos de Arroz

Bio Briquete de Resíduos do Bagaço de Cevada

Bio Briquete de Resíduos da Bananicultura

Bio Briquete de Resíduos de Cacau

Bio Briquete de Resíduos Cana de Açúcar

Bio Briquete de Resíduos do Capim Elefante e Brachiara

Bio Briquete de Resíduos Casca do Café

Bio Briquete de Resíduos da Castanha do Pará

Bio Briquete de Resíduos do Coco Babaçu

Bio Briquete de Resíduos do Coco Verde

Bio Briquete de Resíduos do Cupuaçú

Bio Briquete de Resíduos da Palha do Milho

Bio Briquete de Resíduos Vegetais e Fruticultura

Bio Briquete de Resíduos da Fruticultura Laranja

Bio Briquete de Resíduos da Fruticultura Maracujá

Bio Briquete de Resíduos Vegetais Mandioca

Bio Briquete de Resíduos de Feijão

Bio Briquete de Resíduos do Trigo

Bio Briquete de Resíduos da Soja

Bio Briquete de Resíduos Agroindustriais

Bio Briquete de Resíduos da Uva

Bio Briquete de Resíduos da Macaúba

Bio Briquete de Resíduos do Girassol

Bio Briquete de Resíduos da Mamona

Bio Briquete de Resíduos do Dendê

Bio Briquete de Resíduos do Pinhão Manso

BIO    WOOD

BRIQUETE

No ano de 2009 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo financeiro BMG para o

desenvolvimento de três projetos industriais. O primeiro projeto visava a implantação

de uma unidade industrial de produção de briquete com capacidade de 84.000 ton. por

ano na região próxima ao Porto de Imbituba SC. O segundo projeto para grupo

financeiro BMG para o aproveitamento dos resíduos de babaçu no estado do Piauí na

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

Brasil Biomassa desenvolveu o terceiro projeto envolvendo os resíduos de casca de

cacau na Costa do Marfim para a produção sustentável do biobriquete de cacau. O

projeto visava a implantação de uma unidade industrial na Costa do Marfim de

produção de biobriquete com capacidade de 60.000 ton. por ano.

Recentemente desenvolvemos uma série de avaliação técnica e industrial de produção

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

ambiental) devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos, especialmente de

madeira e seus derivados (painéis de aglomerados, MDF e compensados),

representando mais de 90 % do total de resíduos gerados.
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Projetos e estudos técnicos desenvolvidos pela Brasil Biomassa na área de

produção de briquete com resíduos florestais e industriais:

Briquete Madeira Teca

Briquete de Eucalyptus Urophylla e Grandis

Briquete de Resíduos da Fibra da Palmeira

Briquete de Resíduos de Madeira Nativa

Briquete de Cajueiro

Briquete Madeira Nativa

Briquete Madeira Nativa Jurema Preta

Briquete de Bracatinga

Briquete de Resíduos de Cumaru

Briquete de Resíduos da Caatinga

Briquete de Madeira Paricá

Briquete de Pinus e Eucalyptus

Briquete de Pinus e Resíduos MDF

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acácia Negra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Acapu

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Andiroba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Angelim Pedra

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Buriti

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Cedro

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Copaíba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Ipê Amarelo

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Maçaranduba

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Mogno

Briquete Resíduos Florestal e Industrial Seringueira

Briquete de Madeira de Araucária

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO ENERGÉTICA BIO   WOOD BRIQUETE 
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Solução Energética da Brasil Biomassa na área de

projetos de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial e sucroenergética para a

produção de pellets.

A Brasil Biomassa já elaborou diversos projetos e estudos

de viabilidade no aproveitamento e o uso da biomassa

florestal e industrial para o processamento de pellets de

madeira .

Sendo desde projetos conceituais e plano estrutural de

negócios e estudos de pré-viabilidade técnica e

econômica, projeto de financiamento com linha de

inovação aos agentes de fomentos e uma linha especial

internacional para aquisição de equipamentos da Itália e

do planejamento estratégico para a implantação com

grau de segurança de uma unidade industrial de pellets

dentro da qualidade de consumo industrial e doméstico

internacional.

.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO      ENERGÉTICA      PELLETS 

A principal razão para o desenvolvimento da unidade

industrial de produção de pellets é o forte aumento da

demanda de energia térmica e de aquecimento

residencial e industrial que o mundo vai enfrentar nos

próximos anos.

Através de soluções integradas de energia renovável

com a produção de pellets de madeira com uso

sustentável da biomassa florestal e industrial e sem a

geração de danos ambientais.

O pellet é uma fonte de energia renovável, limpa e

eficiente, resultando em um combustível sólido a partir

de biomassa florestal e de resíduos gerados no processo

de processamento da madeira, permitindo uma

combustão com pouca fumaça, e liberando menos

monóxido e dióxido de carbono do que qualquer

combustível fóssil. Esta transformação (alta densidade

de produto) permite um aumento da eficiência de muitos

processos, tais como, um fluxo favorável e melhoria de

propriedades de combustão (facilitam as operações de

manuseio, transporte e alimentação de caldeiras

industriais para geração de energia).

PELLETS
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A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso (plano estrutural de negócios e de viabilidade econômica, licenciamento

ambiental, financiamento nacional e engenharia para instalação da planta industrial, teste industrial com laudo em

laboratório nacional com madeira de pinus e eucalypto e o plano de marketing e venda internacional) e encontra-se em pleno

funcionamento em Lins São Paulo para o Grupo Bertin a maior unidade industrial de São Paulo de aproveitamento da madeira

de pinus e eucalypto para produção de pellets com capacidade de 72.000 ton/ano com a venda para a União Européia.

Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do exterior e o financiamento 100% pela linha de inovação pelo BNDES.
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A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um projeto de implantação de uma

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

biomassa energética e a produção de briquete e pellets, atuando desde os estudos de viabilidade

econômica e planejamento estratégico do plano estrutural de negócios, engenharia básica

industrial e licenciamento ambiental, mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima

e o estudo logístico até o gerenciamento completo de sua implementação com o uso dos

equipamentos industriais produzidos no Brasil e na Itália (com linha especial de financiamento

nacional e internacional) e testes pré-operacionais no Brasil e exterior para a certificação do

produto e o desenvolvimento do plano de marketing para a venda de produção industrial ao

mercado nacional e internacional.

Nosso trabalho consultivo engloba os seguintes tópicos:

1. Desenvolvimento do plano estratégico de negócios. 2. Desenvolvimento do estudo de

viabilidade econômica e financeira. 3. Desenvolvimento do estudo do licenciamento ambiental.

4. Mapeamento florestal e industrial e de fornecimento de matéria-prima. 5. Estudo técnico de

avaliação da logística de transporte e exportação. 6. Desenvolvimento do projeto de

financiamento nacional e internacional. 7. Estudos de incentivos e benefícios fiscais e doação de

área industrial. 8. Engenharia básica industrial e equipamentos industriais. 9. Engenharia

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

de marketing nacional e internacional.

.
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A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso (plano estrutural de negócios e de viabilidade econômica, licenciamento

ambiental, financiamento e engenharia para instalação da planta industrial, teste industrial com laudo em laboratório

nacional e o plano de marketing e venda internacional) e encontra-se em pleno funcionamento em Pindamonhangaba São

Paulo para a Pelican Pellets a maior unidade industrial nacional de pellets com madeira de eucalypto para produção de

36.000 ton/ano com a venda para os Estados Unidos e a Itália.. Utilizamos um mix de equipamentos nacionais e do

exterior e o financiamento 100% pela linha de inovação pelo Desenvolve São Paulo.
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A Brasil Biomassa atua mercado consultivo e

desenvolvimento industrial atuando com transparência

e segurança e mantemos uma carteira de clientes com

alto padrão de qualidade como os grupos empresariais

nacionais e internacionais:

Biopellets Brasil Grupo Bertin (implantação da unidade

de processamento de pellets de madeira 72.000

mt/ano em Lins São Paulo).

Cosan Biomassa (implantação da unidade de pellets da

cana-de-açúcar 140.000 mt/ano em Jaú São Paulo).

Naturasul Engenharia e Supressão Florestal (plano de

negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Porto Velho

Rondônia).

GSW Energia Renovável (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Dom Eliseu no Pará)..

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO      ENERGÉTICA      PELLETS 

Nova Itália Florestal (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Porto Velho Rondônia).

Saccaro Móveis (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Caxias do Sul RS).

Costamaq Industrial (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de

pellets e briquete de madeira Porto Alegre RS).

Forest Brazil (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Lages SC).

The Colleman Group (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Botucatu SP).

ECB Empresa Catarinense de Biomassa (plano de

negócios e estudo de viabilidade para a unidade de

processamento de pellets madeira Otacílio Costa SC).

CLIENTES PROJETOS

PELLETS
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GF Indústria de Pellets (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Ananindeua Pará) .

Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Otacilio Costa SC).

International Biomass Corporation – IKOS Bioenergy –

Grupo EBX (plano de negócios e estudo de viabilidade

para a unidade de processamento de pellets da cana

energia RJ).

Revize Industrial (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets

de madeira em São José Rio Preto SP).

JW International Solutions (plano de negócios e estudo

de viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira Palmeira PR).

.
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BrBiomassa Pellets (marketing internacional e

exportação de pellets no Paraná).

Oportunes Empreendimentos (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing internacional para a unidade

de processamento de pellets de madeira em Otacilio

Costa SC).

Neumann Florestal (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing internacional para a unidade de

processamento de pellets de madeira em São Bento

do Sul SC).

Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Comodoro

MT).

Koala Pellets (marketing internacional e exportação

pellets em Rio Negrinho SC).

CLIENTES PROJETOS

PELLETS

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


Louduca – Pelican Pellets (plano de negócios e estudo de

viabilidade para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Guaratinguetá SP).

Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (plano de negócios e

estudo de viabilidade para a unidade de processamento de

pellets de madeira em Buruti Maranhão).

CVC Celulose ((plano de negócios e estudo de viabilidade

para a unidade de processamento de pellets de madeira em

Rio Negrinho SC).

VPB Biomassa (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira em

Ourinhos São Paulo).

Grupo Maringá Usina Jacarezinho (desenvolvimento do plano

de negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico para produção de pellets com bagaço de cana

em Jacarezinho Paraná)

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO      ENERGÉTICA      PELLETS 

Speranza Comercial Exp. Imp. Ltda (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento

de pellets de madeira em São José SC).

Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento

de pellets de madeira na Bahia)...

A Hidrocarburos del sur da Argentina pretende em

implantar uma unidade industrial com a capacidade de

produção de 400.000 Mton/ano de pellets com o uso do

bagaço e a palha da cana-de-açúcar em instalar a

unidade na região de Tucuman na Argentina.

Butia WoodPellets (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial

e compra da produção de pellets em Butiá RS). Unidade

industrial em pleno funcionamento com a produção

mensal de 2.000 mt/pellets.

CLIENTES PROJETOS

PELLETS
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Solução Energética da Brasil Biomassa na área de

projetos de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial e agroindustrial e sucroenergética para a

produção de pellets com a tecnologia compacta e

modular. O sistema de processamento modular e

compacto de produção de pellets une a inovação com a

modernidade em termos de tecnologia de compactação e

utiliza os resíduos industriais com baixo valor agregado

(cavaco fino, serragem, maravalha ou micro-pó),

ocupando um pequeno espaço na unidade fabril.

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO  ENERGÉTICA  TECNOLOGIA MODULAR  PELLETS 

Visando o progresso do setor de produção de pellets

(produtores florestais, da indústria do processamento

da madeira, e empreendedores e investidores)

desenvolvemos o sistema industrial de processamento

compacto e modular de produção de pellets de madeira

(com redução de custos de equipamentos e na

construção civil e produção de qualidade internacional)

para a produção de pellets (dentro da normatização

ENPlus A1 União Européia) utilizando os resíduos

industriais (serragem, maravalha e micro-pó) da

madeira. O sistema de processamento compacto de

produção de pellets une a inovação com a modernidade

em termos de tecnologia de compactação e

peletização..

MODULAR PELLETS
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TECNOLOGIA MODULAR PRODUÇÃO DE PELLETS 
Com um reduzido custo de aquisição (menor número de equipamentos e um baixo preço

dos equipamentos no mercado nacional e internacional), com uma possibilidade de

mudança de local de produção (facilidade no desenvolvimento industrial) e com uma

produção de alta qualidade (padrão internacional dos equipamentos).

Esta é a única tecnologia disponível no Brasil da forma compacta para o

aproveitamento da biomassa para produção de pellets.

PROCESSO INDUSTRIAL COMPACTO DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A matéria-prima será

recebida no pátio de recepção de matéria-prima e será transportada até a área de pré-

armazenamento e de refinação industrial e depois ao silo de armazenamento da

matéria-prima seca para o processo de peletização.

A fibra é comprimida por rolos de prensagem (granulador) com um dimensionamento

para a produção de pellets (6,5mm). O conjunto de prensas de pastilhas podem

comprimir a matéria-prima em diâmetro de 6,5 mm de com um comprimento de 15 a 20

mm. Cada pressão produz cerca de 1,3 á 1,6 toneladas métricas de pellets por hora.

O resfriamento é necessário para garantir a estabilidade estrutural do sedimento

(pellets). O tempo de retenção do resfriador é de 30 minutos e depois a sua saída.

Posteriormente teremos o sistema de embalagem manual dos pellets para o

armazenamento industrial.
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TECNOLOGIA MODULAR PRODUÇÃO DE PELLETS 
MATÉRIA-PRIMA Ressaltamos que a unidade compacta e modular de processamento

de pellets de madeira vai utilizar a matéria-prima seca (12% á 14%) de qualquer tipo de

madeira com uma granulometria (5x2x0,5) facilitando o seu desenvolvimento e a

eficiência do processo industrial.

.

O empreendimento destinado produção de pellets de madeira poderá ter uma produção

de 1 á 10 toneladas/hora envolvendo desde a produção e a utilização da matéria-prima

e o seu transporte para o processo de peletização.

Utilizaremos o cavaco fino (processo de moagem ou de a maravalha (constituída de

lascas muito finas e leves, sendo muitas vezes espiraladas oriundas das plainas do

manufaturado), a serragem (constituída de grânulos e que são geradas, tanto nas serras

da serraria quanto do manufaturado), o pó ou micro-pó (gerado no manufaturado e

possui baixa granulometria).

Podemos utilizar qualquer tipo de matéria-prima florestal (pinus, eucalyptus, paricá,

acácia, madeira nativa de reflorestamento e floresta energética) para o processamento

de pellets.

a) Serragem e maravalha seca de pinus

b) Serragem e maravalha seca de eucalyptus

c) Serragem seca de Acácia

d) Serragem e maravalha seca de Paricá

e) Serragem, micro-pó e maravalha seca de resíduos de movelaria, compensado, painéis de madeira, laminação,

serraria e mdp.

.

Características da Matéria-prima Resultados 

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

Módulo de Finura 0,50 

Umidade (%) 12 á 14,00% 

Massa unitária seco e solto 0,179 kg/dm3

Massa unitária seco e compactada 0,195 kg/dm3

Massa específica real 1223 g/cm3 
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TECNOLOGIA MODULAR PRODUÇÃO DE PELLETS 

ATIVIDADES E ÁREA PREVISTA NO EMPREENDIMENTO. A unidade industrial compacta e

modular de produção de pellets corresponde a um empreendimento industrial de baixo

impacto ambiental a ser implantado em um terreno com área total igual a 1.000,00 m².

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

375,00 básica) á 500,00 (completa) m². para a instalação dos equipamentos

industriais.

A estrutura da empresa de reaproveitamento de resíduos industriais para a produção de

pellets vai exigir um galpão com espaço suficiente para receber a matéria-prima,

beneficiar o conteúdo e despachá-lo em caminhões. A estrutura industrial vem em

prever, além do galpão industrial com estrutura de entrada da matéria-prima,

armazenamento e saída do produto final.

.
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TECNOLOGIA MODULAR PRODUÇÃO DE PELLETS 

LINHA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE COMPLETA COMPACTA DE PRODUÇÃO DE

PELLETS

01 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOINHO DE REFINAÇÃO.

02 PARAFUSO DE ALMENTAÇÃO PARA O MOINHO DE REFINAÇÃO.

03 SISTEMA DE REFINAÇÃO MOINHO MARTELO.

04 SISTEMA DE DETECÇÃO DE FAÍSCAS.

05 SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA REFINADA.

06 SISTEMA DE TRANSPORTE DE PRODUTO REFINADO.

07 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA.

08 SISTEMA DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL.

09 SISTEMA DE TRANSPORTE DE PELLETS.

10 PENEIRA VIBRATÓRIA.

11 SISTEMA DE RESFRIAMENTO INDUSTRIAL.

12 ELEVADOR DE CANECAS.

13 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TIPO HOPPER.

14 MÁQUINA DE EMBALAGEM MANUAL.

15 TERMO SOLDADOR

16 SISTEMA DE EMBALAGEM.

17 SISTEMA DE EMPACOTAMENTO

18 SISTEMA COMPLETO DE FILTRAGEM

.



01 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOINHO DE

REFINAÇÃO. Sistema de alimentação composto com um

funil para a preparação da matéria-prima para o sistema

de refinação com o moinho martelo. O alimentador tem

a finalidade de fazer a dosagem de combustível dentro

dos volumes solicitados para atender a temperatura

desejada. Pode ser instalada em nível de piso com

suporte em cavalete metálico ou abaixo do nível zero

para facilitar a recepção da matéria-prima. Sua

extração é feita através da rosca transportadora

instalada no fundo do corpo, com regulagem

automatizada através de conversores de freqüência

interligados com a temperatura desejada. Composto de

extrator com o consumo energético de 1,1 Kw

02 PARAFUSO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOINHO DE

REFINAÇÃO. Sistema de alimentação composto com um

parafuso para a preparação da matéria-prima para o

sistema de refinação. Com o consumo energético de 1,5

kW .

.
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03 MOINHO MARTELO DE REFINAÇÃO. Sistema completo com um funil e um

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

circulares e um motor kW 55 2 pólos e quatro placas de suporte com sistema de anti

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

Contendo separadores gravimétricos. Execução em aço carbono com revestimento

de prevenção de ferrugem exterior.

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

sentido anti-horário para permitir apenas um giro da superfície do batedor dos

martelos. Com resistência elevada ao desgaste, podendo ser utilizado em quatro

faces. Portas aparafusadas na parte frontal da unidade de moedura para permitir a

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

para substituição de telas rápidas e de extração lateral. Base em barras de corte e

força adequada.

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. E um dispositivo para

substituição de telas rápidas e de extração lateral. Consumo energético 55 Kw.

.
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04 SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA

REFINADA. A matéria-prima que passou pelo processo

de refinação composto com de tubos de conexão para a

caixa de alimentação do moinho martelo, um ciclone e

uma válvula do tipo estrela acoplada ao ventilador

elétrico.

Ciclone completo de aspirador preparado por sucção e

descarga pós proveniente do crivo vibrante.

Nos ciclones se induz uma elevada velocidade angular

ao gás a depurar, gerando uma força centrífuga na

partícula em suspensão muito superior a força

gravitacional. Este é extraído do ciclone no sentido

vertical ascendente, através do tubo de aspiração

concêntrico.

Os sólidos descem em movimento helicoidal pelas

paredes do cone. Com o consumo energético de 15 Kw.
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05. SISTEMA DE DETECÇÃO DE FAÍSCAS. Sistema

completo de detecção de faíscas como um dispositivo

de proteção da unidade industrial.

Ativação do sistema de extinção em menos de um

milisegundo (o mais rápido do mercado).Sensores

duplos cobrem 100% da área do duto, garantindo 100%

de proteção.

Descritivo do Equipamento Industrial: Desvio ou shut-off

do fluxo em casos onde não é aceitável a extinção

através de partículas de água. Segurança através de

sensores de calor, que identificam casos onde há

combustão sem chama.

Botão de Pânico Automático, configurado para forçar

uma parada caso o foco de incêndio se espalhe.

Sensores de faísca capaz de operar em tubulações com

incidência de luz.

BRASIL BIOMASSA   TECNOLOGIA MODULAR  PELLETS LINHA DE EQUIPAMENTOS  

LINHA DE EQUIPAMENTOS 

MODULAR PELLETS

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


06. SISTEMA DE TRANSPORTE DO PRODUTO REFINADO

Sistema de transporte para o envio da matéria-prima

seca e refinada para o silo de abastecimento de

matéria-prima.

Sistema completo com indicadores de nível. 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.

O equipamento consiste basicamente de uma calha

aberta ou fechada por onde o produto é transportado

(arrastado) por meio de uma ou mais correntes

propulsora(s) dotada(s) de taliscas arrastadoras.

Com o consumo energético de 4,0 Kw.
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07. SILO DE ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. O

sistema industrial de silo de matéria-prima seca com

parafuso de extração e uma broca de extração de

matéria-prima para alimentação do sistema de

peletização, se baseia em painéis pré fabricados que

quando interligados por meio de parafusos (sem solda)

se travam formando a estrutura de sustentação.

É um sistema de armazenagem limpo por não utilizar

tirantes para travamento dos painéis laterais e respeitar

os ângulos de escoamento do produto . Parafuso de

ciclo de mistura com porta pneumática para descarga e

abertura através cilindro pneumático.

Composto ainda com válvula estrela para verificar a

pressão no ar (silo). Construído em chapas de aço em

formato cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo,

portanto totalmente desmontável. Com o consumo

energético de 4,5 Kw
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08. SISTEMA DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL. Completo

com condicionador, um sistema de alimentação forçada,

um guincho, um sistema de lubrificação automático (kW

0,1 + barril de graxa 180 kg), um motor de 132 kW 6

pólos, um sistema de dosagem manual para a água

com os furos de 6 mm., um par de rolos completos

montados para a máquina, um sistema refrigerado

(rollers) e uma caixa de ferramentas.

Estrutura e base feita do aço eletro-soldado e base de

motor em perfis de aço eletro-soldado. Composto de

bocal de alimentação para a câmara de compressão

(entrada do produto através parafuso acionado por um

motor redutor kW 0,37). Construída em aço inoxidável

com um magneto para a separação de corpos ferrosos.

Especificação Técnica: Produto processado: Micro-pó,

serragem ou maravalha seca Capacidade estimada

(ton/h): 1,4/1,6
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09. SISTEMA DE RESFRIAMENTO INDUSTRIAL. Composto de reciclagem e

exaustão (limpeza) e resfriamento de pellets. Com um crivo vibratório

horizontal para limpeza e o arrefecimento dos quentes. Consistindo em:

Ventilador elétrico para a recuperação da poeira. Conexão de tubulação

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

O sistema de resfriamento industrial é projetado para garantir a maior

eficiência de troca térmica sem contaminação ou danos ao produto.

Compacto atende a altas capacidades com reduzido consumo de energia

conseguindo assim um balanço energético positivo.

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

1.800 x 1.800 Diâmetro do rolo: 422 milímetros Peso: 6,5 ton. Área de

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

Grelha de descarga acionada por sistema pneumático: Garante o

escoamento suave sem causar quebras ao produto final. Construção:

Câmara de Resfriamento. Acabamento: Aço Inox Escovado com solda

apassivada e de Aço Carbono.

Capacidade de resfriamento 1,4 á 1,6 ton/h de pellets de 6mm/diâmetro
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10. SISTEMA DE TRANSPORTE DE PELLETS. Produzidos (evacuação da

peletizadora) e quentes para o sistema de refrigeração industrial. Retirada

de peças metálicas em contato com os pellets. Sistema de construção em

aço inoxidável. Com consumo energético de 0,75 Kw.

11. PENEIRA VIBRATÓRIA. Sistema de separação dos pellets através de

peneira circular vibratória. Componentes principais e características do

equipamento: Frame com barras da seção e um dimensionamento

especial. Caixa de vibração feita para a seleção correta do produto e para

a instalação de telas e dispositivos de tensão para eles. Descarregamento

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

para a poeira. Componentes elásticos determinados pela mola helicoidal

que concedem a funcionamento correto da peneira.

12. SISTEMA DE EXAUSTÃO E RECICLAGEM. Consistindo em: Ventilador

elétrico para recuperação de poeira e retorno ao sistema, kW 7,5.

Conectando os pontos de coleta da tubulação: peneira, ciclone e poeira de

aspiração da peletizadora.
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13. ELEVADOR DE CANECAS. Sistema completo

composto do elevador de correia para elevação dos

pellets. Com o consumo energético de 1,1 kW

14. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO HOPPER.

15. SISTEMA DE EMBALAGEM MANUAL

16. TERMO SOLDADOR.

17. SISTEMA DE EMPACOTAMENTO. Embalagem

extensível para empacotamento em sacos grandes (big

bags) completos.

18. VÁLVULA ELETRO PNEUMÁTICA DE DUAS VIAS.
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Linha de crédito internacional para projetos inovadores de produção de pellets

(tecnologia modular)

A ECA e a Agência de Fomento da Itália tem a com a função de apoiar operações de

exportação da Itália para o resto do mundo.

Uma condição especial de financiamento internacional dos equipamentos, sem

garantia real, sem juros e sem burocracia de financiamento.

As condições de pagamento com esta estrutura seriam:

Para até 3 anos de prazo: valor mínimo do contrato de US$ 100.000,00 excluso juros

Para até 4 anos de prazo: valor mínimo do contrato de US$ 200.000,00 excluso juros

Para até 5 anos de prazo: valor mínimo do contrato de US$ 400.000,00 excluso juros

Vantagem desta estrutura para o importador: Termos de pagamentos com prazos

maiores e taxas competitivas sem a necessidade de utilizar linhas bancárias. A

estrutura é de um financiamento direto do fornecedor, portanto o importador não terá

que contabilizar esta dívida como “dívida financeira” e sim como “pagamento diferido

ao fornecedor”.

Para avaliar uma nova operação solicita as informações abaixo:

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



ABIB BRASIL BIOMASSA FONE (41) 996473481 (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR

BRASIL BIOMASSA   TECNOLOGIA MODULAR PELLETS  

TECNOLOGIA MODULAR PRODUÇÃO DE PELLETS 

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

3. Balanços financeiros fechados do importador dos últimos dois anos (se possível

auditados, ou pelo menos assinados pelo contador);

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

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

empresa;

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

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

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

a entrega do equipamento);

9. Caso a importação faça parte de um projeto novo da empresa, solicitamos uma

apresentação detalhada do plano estrutural de negócios, viabilidade econômica e de

investimento e financiamento do projeto como um todo.

A Brasil Biomassa desenvolve uma linha especial de equipamentos da Itália para a

produção de pellets e é especializada no desenvolvimento de projetos internacionais de

financiamento dos equipamentos.



Enumeramos vinte vantagens na utilização da tecnologia

industrial.

1. A unidade modular e compacta de produção de pellets

de madeira é de fácil operação e de produção industrial

(totalmente automatizada o que vem em facilitar o

manuseio dos equipamentos e a operacionalização do

sistema de produção) com um sistema compacto de

equipamentos (sistema de refinação da matéria-prima ao

sistema de peletização, resfriamento e de embalagem

industrial) com qualidade comprovada em mais de 100

plantas em funcionamento (linha de equipamentos com

credenciamento internacional e desenvolvida pelos

engenheiros da PelletsBrasil e da engenharia da empresa

italiana de equipamentos de produção de pellets) de

produção de pellets que atende todas as normas vigentes

de qualidade no Brasil (norma ISO 9001) e no exterior

(empresa produtora dos equipamentos com mais de 50

anos de experiência mercado de produção de pellets).

2. Nossa tecnologia industrial compacta pode produzir de 1 á 10

toneladas/hora de pellets com a qualidade ENPlus A1 para o

uso no mercado doméstico residencial. Os equipamentos são de

alta confiabilidade, durabilidade, facilidade de manutenção e

gerenciamento.

3. Todos os equipamentos da unidade industrial detêm uma

linha especial de financiamento no Banco do Brasil

(equipamentos internacionais com taxas fixas ao longo de todo o

financiamento, as taxas de juros são compatíveis às praticadas

no mercado internacional o que facilita a previsão do fluxo de

caixa do importador, com um conjunto de linhas de crédito

especiais para a importação de bens de capital, máquinas,

equipamentos para empresas importadoras clientes do Banco

do Brasil com prazo que pode chegar a 10 anos o financiamento

de até 100% do valor da importação, incluindo despesas locais

com o desembaraço da mercadoria nos financiamentos de longo

prazo). Uma linha especial de inovação (Inovadora financia os

investimentos dos planos de negócios das empresas inovadoras

como desenvolvimento de novos produtos e introdução das

inovações no mercado) para a produção de pellets (pelos bancos

de fomentos e comerciais. Acesso à tecnologia estrangeira ainda

não presente no Brasil.

VANTAGENS DE TECNOLOGIA 

MODULAR PELLETS

4. E uma linha internacional (A ECA do governo italiano com a função de apoiar

operações de exportação da Itália para o resto do mundo. A importação de bens e

serviços italianos é a princípio uma operação elegível para um seguro de crédito. Com

este seguro, o exportador pode oferecer para seus clientes uma condição de pagamento

diferida e ainda assim ter a possibilidade de receber à vista, descontando as notas

promissórios garantidas em um banco italiano e sem burocracia de financiamento) de

financiamento (sem garantia real, sem juros apenas uma e sem burocracia de

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

capacidade financeira de pagamento do financiamento internacional) da Itália

(importação dos equipamentos da unidade pellets). A importação de bens e serviços

italianos é a princípio uma operação elegível para um seguro de crédito. Vantagem

desta estrutura para o importador: Termos de pagamentos com prazos maiores e taxas

competitivas sem a necessidade de utilizar linhas bancárias. A estrutura é de um

financiamento direto do fornecedor, portanto o importador não terá que contabilizar

esta dívida como “dívida financeira” e sim como “pagamento diferido ao fornecedor”.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO  ENERGÉTICA  TECNOLOGIA MODULAR  PELLETS 

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


5. Para a produção industrial de pellets de madeira,

podemos em utilizar todos os tipos de matéria-prima do

processo industrial da madeira (cavaco fino, serragem,

maravalha ou pó-de-serra) com umidade baixa de

qualquer tipo de madeira (nativa como Acapu, Algaroba,

Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba, Cumaru,

Jurema Preta, Ipê Amarelo, Maçaranduba, Teca e Mogno).

Do processo de silvicultura (pinus, eucaliptos, paricá,

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

cajueiro, fibra da palmeira, seringueira e caatinga).

Também podemos em utilizados como matéria-prima

(com granulometria e baixa umidade) os resíduos

agrícolas e agroindustriais (como os resíduos de Açai,

Algodão, Amendoim (casca), Arroz, Bagaço de Cevada,

Cacau, Cana de Açúcar, Capim Elefante e Brachiara,

Casca do Café, Castanha do Pará, Coco Babaçu, Coco

Verde, Cupuaçú, Dendê, Girassol, Macaúba, Palha do

Milho, Pinhão Manso, Fruticultura, Feijão, Trigo, Soja,

Sorgo e Bagaço da Uva) para a produção de biopellets

para a geração de energia térmica industrial.

VANTAGENS DE TECNOLOGIA 

MODULAR PELLETS

10. Desenvolvemos os testes de performance e de qualidade do produto (teste com

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

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

produto e uma qualidade especial para a exportação ao mercado internacional.

11. Com o recente aumento dos preços dos combustíveis fósseis e do gás natural o

pellet é a melhor solução energética no Brasil e no exterior. Além disso, prevê-se que o

aumento das preocupações ambientais com as emissões de gases de efeito estufa na

Europa e na China, Japão e Coréia do Sul impulsione o crescimento do mercado durante

o período de previsão. A perspectiva é que nos próximos cinco anos a demanda mundial

por pellets de biomassa salte das 25 milhões de toneladas comercializadas hoje para

aproximadamente 80 milhões (AEBIOM 2020). Na Ásia, a Coréia do Sul é um futuro pólo

de negócios na área de pellets e biomassa. De acordo com as metas do governo, a

demanda de pellets na Coréia do Sul é projetada para crescer a partir de 750 mil ton.

em 2017 até 5.000.000 MT em 2020..
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6. Sendo um equipamento compacto (com sistema de

refinação, peletização e refriamento e de embalagem industrial)

de produção industrial (envolve um menor número de

equipamentos) temos uma redução nos custos de aquisição dos

equipamentos (menor custo de aquisição de equipamentos no

mercado nacional e internacional) e um baixo investimento em

construção civil.

7. Sistema contínuo de produção industrial (automatizada)

gerando uma maior viabilidade na instalação da unidade e o

retorno financeiro (redução de custos trabalhista, tributário,

previdenciário e administrativo). Facilidade de regulagem dos

parâmetros operacionais dos equipamentos.

8. A unidade compacta de produção de pellets (pode ser retirado

do local de produção) com uma operação automatizada. Melhor

relação custo benefício do mercado de equipamentos de

produção de pellets. Eficiência térmica com um baixo custo de

manutenção dos equipamentos e reduzido consumo energético

dos equipamentos de produção de pellets.

9. Os equipamentos da unidade compacta de produção de

pellets não utilizam nenhum tipo de equipamento (nem

adaptação) de linha de ração animal (em função da falta de

qualidade na produção final).
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12. A empresa produtora de pellets sendo cliente da

Brasil Biomassa terá a garantia da venda de toda a

produção industrial pelo período mínimo de cinco anos

(mediante pré-contrato internacional) com uma

distribuidora final de pellets da Itália.

Produto final de qualidade internacional (comprovada

com os testes industriais e em laudo de composição

físico-química em laboratório da Itália) dentro dos

parâmetros da norma regulamentadora de qualidade de

pellets ENPlus A1 (consumo residencial na União

Européia e nos Estados Unidos) com a garantia de venda

de toda a produção industrial (exportação para distribuir

final). O preço de venda de pellets de qualidade para

exportação para o mercado da União Européia é de euros

160,00 (FOB Porto) ou 200,00 (euros) (CIF Itália). Venda

direta aos vinte e oito distribuidores credenciados pela

Brasil Biomassa para o mercado da União Européia,

Japão, China, Coréia do Sul, África do Sul e nos Estados

Unidos.

VANTAGENS DE TECNOLOGIA 

MODULAR PELLETS

15. Para o empresário do setor florestal e industrial que pretende em produzir pellets

com a tecnologia compacta e modular, ele vai agregar um grande valor para o

aproveitamento dos resíduos industriais e florestais de baixo consumo e valoração

econômica. A tendência no mercado nacional é a produção industrial de pellets como

um produto de maior valor adicionado.

16. O desenvolvimento tecnológico dos equipamentos para a combustão de pellets de

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

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

grãos) e o setor de avicultura (aquecimento térmico) estão utilizando pellets para

geração de energia térmica, necessitando que sejam implantadas novas unidades

industriais para abastecer o mercado interno. A maior empresa de avicultura no Brasil

está utilizando pellets em todo o sistema de aviários. São mais de 10.500 aviários no

Brasil com o uso de mais de 250.000 ton./mês de pellets. A maior empresa de proteína

animal do Brasil pretende em utilizar em 2018 mais de 35.000 ton./mês no Rio Grande

do sul e mais de 30.000 ton./mês no Paraná.

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO  ENERGÉTICA  TECNOLOGIA MODULAR  PELLETS 

13. O objetivo da tecnologia compacta para a produção de pellets

visa à redução dos custos de operação e de manutenção para a

transformação de biomassa em pellets, um produto com elevada

densidade energética (redução dos custos de transporte,

armazenamento e processamento) e uma redução na umidade e

impureza (aumento da qualidade do produto), uma redução nos

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

eficiência energética do produto. Consideramos com grande

vantagem acerca da pelletização da envolvendo o transporte

(cinco vezes mais energia por volume) de grande densidade.

A energia gerada por uma tonelada de pellets equivale à energia

gerada por 460 litros de diesel; 418,34 litros de óleo combustível;

512,16 litros de gasolina; 361,86 kg de GLP; 713,21 m³ de gás

natural e 2,58 toneladas de cavacos de madeira de eucalipto;

827,50 litros de etanol hidratado; ou, 466,67 litros de biodiesel.

14. Para o empresário que pretende em produzir pellets com a

tecnologia compacta e modular temos comprovadamente em

estudo de viabilidade, um excelente retorno aos investimentos

com custos relativamente baixos de produção e de investimentos

e um fator positivo no uso de equipamentos nacionais e

internacionais com uma linha especial de financiamento com

pagamento em cinco anos, sem juros e a necessidade de garantia

real.
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17. A empresa produtora de pellets com a tecnologia

compacta e modular terá um selo de sustentabilidade

pelo uso correto da biomassa residual na produção

energética de pellets, bem como a geração de dezenas

empregos diretos e indireto com a implantação da

unidade industrial e a revitalização regional no

desenvolvimento do setor florestal e industrial.

18 A empresa produtora terá um enorme mercado de

consumo nacional para os pellets produzidos. A utilização

de pellets de madeira como combustível já é comum em

aplicações tão diversificadas como fornos de padarias,

fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de

pintura de veículos, estufas de flores, secagem de grãos,

calefação de moradias, aquecimento de água, avicultura,

frigoríficos, na indústria (todas que utilizam caldeiras

industriais), no comércio (geração de energia térmica) e

para o aquecimento residencial.

VANTAGENS DE TECNOLOGIA 

MODULAR PELLETS

20. Utilizando a tecnologia compacta completa de produção de pellets temos um

excelente resultado financeiro e o retorno dos investimentos. Em nosso modelo de

negócio você tem um investimento em equipamentos para uma unidade de produção de

anual de 13.824 ton./pellets com o sistema de refinação, peletização, resfriamento e

de embalagem manual com um produto de qualidade. Este negócio pode dar um lucro

no primeiro ano de RS 4.903.775,7 (quitando todo o financiamento) e no segundo de

RS 6.398.677,60. E ainda a rentabilidade da unidade compacta no primeiro ano será

de 48,55% e após o financiamento 53,50% com um playback simples de 1,3 anos para

recuperar todo o investimento um índice de lucratividade R$ 1,00 investido na empresa,

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

positiva para a implantação da unidade industrial.
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Os sistemas de caldeiras a pellets podem ser aplicados em

grandes construções como hospitais, escolas e outros edifícios

públicos. Diversas indústrias assim como os hotéis

(aquecimento do edifício, piscina, área de spa, etc.) são também

alvos de aplicação. No Brasil, hoje um produto de qualidade

está sendo comercializado R$ 550,00 á R$ 750,00 a tonelada.

19. Utilizando a tecnologia compacta básica de produção de

pellets temos um excelente resultado financeiro e o retorno dos

investimentos. Em nosso modelo de negócio você tem um

investimento médio em equipamentos para uma unidade de

produção de 01 ton./hora e no primeiro ano de trabalho tem um

faturamento de venda do seu produto no mercado interno (RS

3.960.000,00)). No nosso modelo de negócio o financiamento

internacional dos equipamentos (linha de financiamento de

quatro anos) você vai pagar em oito parcelas (mínimo de R$

71.250,00). E ainda a rentabilidade da unidade compacta no

primeiro ano será de 38,55% e após o financiamento 43,50%

com um playback simples de 1,3 anos para recuperar todo o

investimento, uma taxa interna de retorno de 38,%

extremamente positiva para a implantação da unidade industrial

e no fluxo de caixa projetado a recuperação de todo o

investimento será em 1,4 anos.

.
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Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico

equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto

ES.

Lamb Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Rio

Grande do Sul).

Debona Construção (desenvolvimento do plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os

equipamentos e financiamento internacional em Joinville

Santa Catarina)

Lucatelli Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico e

financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina)

Três Barras Participações Ltda (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Bom Retiro

SC).

Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e planejamento

estratégico com os equipamentos e engenharia

industrial e compra da produção de pellets em Santa

Catarina).

A Brasil Biomassa desenvolveu (plano estrutural de

negócios e de viabilidade econômica, estudo

ambiental, engenharia industrial, teste industrial com

laudo em laboratório nacional e o plano de marketing e

venda internacional) e encontra-se em pleno

funcionamento em Seara Santa Catarina a primeira

planta compacta de produção de pellets com a

capacidade anual de produção de 20.000 toneladas.

.

CLIENTES PROJETOS

PELLETS MODULAR
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DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano de negócios

e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e

financiamento os equipamentos de produção de pellets

em Petrolina Ceará).

Irmãos Ferrari Ltda (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Sertãozinho RS).

Larsil Florestal Ltda (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Telêmaco Borba PR).

Alto Rio Preto Participações (plano de negócios, estudo

de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets de

madeira em Rio Negrinho SC)..

BRASIL BIOMASSA   SOLUÇÃO      ENERGÉTICA      PELLETS 

Bioresíduos de Arapongas Ltda (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de

processamento de pellets de madeira em Arapongas

PR).

Mognon Participações Ltda (plano de negócios, estudo

de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Palmeira SC).

Madeireira WS Ltda (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira no Rio Grande do Sul).

Cetesa Industrial (plano de negócios, estudo de

viabilidade, financiamento, engenharia industrial e

marketing para a unidade de processamento de pellets

de madeira em Canela RS). Unidade industrial em pleno

funcionamento com a produção comercializada para a

BRF Aquecimento de Aviários.

CLIENTES PROJETOS

PELLETS

ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL TECNOLOGIA   CONTATO FONE (41) 996473481   (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR URL HTTPS://WWW.BRASILBIOMASSA.COM.BR

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/


ABIB BRASIL BIOMASSA FONE (41) 996473481  (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR

BRASIL BIOMASSA   UNIDADE  IMPLANTADA  BRASIL 

UNIDADE INDUSTRIAL PELETILAR PELLETS CANELA RS



ABIB BRASIL BIOMASSA FONE (41) 996473481 (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR

BRASIL BIOMASSA   UNIDADE  IMPLANTADA  BRASIL 

UNIDADE  INDUSTRIAL PELLETS CAÇADOR SC

A Brasil Biomassa desenvolveu o processo consultivo e de engenharia (desenvolvimento do

plano estrutural de negócios, viabilidade econômica e engenharia básica e a diretrizes gerais

dos equipamentos e o desenvolvimento do plano de marketing internacional) para uma

maiores empresas do setor florestal e industrial do setor de papel para embalagens,

embalagens de papelão ondulado e pasta química mecânica de em Santa Catarina.

Visando a implantação da maior unidade industrial compacta no Brasil com a produção

estimada de 57.600 á 86.400 ton/ano de pellets de madeira de pinus. .

Com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela maior

companhia de equipamentos do mundo em mix com equipamentos produzidos no Brasil.

A instalação compacta e modular de processamento de pellets de madeira compõem uma

unidade de armazenamento de matéria-prima (silo industrial com um sistema de refinação)

ao processo de peletização e resfriamento de pellets).

Todo o sistema industrial é automatizado garantindo a funcionabilidade e a qualidade da

produção industrial de pellets.

A produção industrial atende a demanda interna de energia (aquecimento de aviários) ou

para exportação direta para a Itália.

Foi estabelecido pela Brasil Biomassa um mix equilibrado de clientes nacionais e

internacionais, possibilitando várias fontes de garantia de receita e exposição a vários

setores com relevante potencial de desenvolvimento de uma unidade industrial de produção

de pellets.

Comercializa parte de sua produção industrial para o mercado interno para atender a enorme

demanda do setor de avicultura.
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POTENCIALIZAÇÃO  ENERGÉTICA  BIOMASSA  PORTUGAL 
A diretoria executiva da BBER participou em 2005 como empresa de consultoria para

contencioso contratual e depois como sócia no projeto industrial em Portugal.

Unindo-se a empresa Enerpura de Portugal formou-se a Enerswiss com para o

desenvolvimento de um sistema de potencialização energética do woodchips com a

secagem industrial por microondas para ter um poder calorífico de energia mais

eficiente.

Este projeto teve um resultado positivo em termos de diminuição de umidade da

madeira e um aumento na eficiência energética, sendo testado na caldeira industrial da

termoelétrica em Portugal.

Um objetivo do projeto industrial era a redução das emissões de CO2 gerado pela

queima de carvão pela termoelétrica.

Este projeto foi desenvolvido para atender os interesses da Energias de Portugal EDP

para a mudança da matriz energética da termoelétrica de carvão de Sines por biomassa

energética.

A termoelétrica de Sines aparecia em 15º lugar numa lista das 30 fábricas mais

poluidoras da União Européia (EU) num estudo da World Wildlife Fund (WWF)

International. A central de Sines produzia 1050 gramas de dióxido de carbono por cada

kilowatt/hora.

http://www.youtube.com/v/uiA27qyOJlE
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VISITA TÉCNICA E INDUSTRIAL  PFEIEFER  ALEMANHA 
Desenvolvimento pela Brasil Biomassa em 2006 do estudo de viabilidade para

implantação de uma unidade Wood Chips Rio de Janeiro com Pianka Engenharia. A

Brasil Biomassa esteve na Europa adquirindo uma grande experiência profissional.

Reunião técnica com a EUBIA European Biomass Industry Association na Bélgica com o

Secretário Geral Giuliano Grassi e Stéphane Sénécha.

Reunião com 42 companhias européias produtoras de biomassa e pellets em 12 países.

Fundação da International Renewable Energy entidade que reúne 60.000 empresas

biomassa.

Desenvolvimento do Projeto Brasil Biomassa com discussões temáticas com mais de

150 companhias brasileiras de wood chips, biomassa, pellets e briquete.

Projeto Maranhão Biomassa envolvendo a potencialização dos resíduos de babaçu na

forma de briquete. Protótipo registrado do briquete de bagaço de cana, cacau, coco,

casca de café, casca de arroz.

A Brasil Biomassa esteve no Congresso Internacional de Pellets na Alemanha e visitou a

Pfeifer Holding GmbH na Austria. Acompanhamos toda a produção industrial da Pfeifer

na Austria acompanhado pelo diretor executivo Michael Pfeifer.

O grupo produz 380.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium e

20.000 ton. de briquete e uma utilização de bomassa de 265.000 MWh.
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EXPORTAÇÃO  WOOD CHIPS 

No ano de 2007 a diretoria executiva da BBER participou e desenvolveu no Chile um

importante projeto visando a produção industrial de woodchips.

Fundação da European Energy SRL com o grupo Nortegás com a sede no Porto Portugal.

A Brasil Biomassa participou e desenvolveu no Chile um importante projeto visando a

produção industrial de woodchips.

Trabalhamos na logística de exportação de WoodChips no Porto de Puchoco e Coronel

em Concepción no Chile.

Desenvolvemos os estudos de qualificação industrial do produto final dentro das

normas internacionais e utilizamos a logística de exportação em navio graneleiro de

grande porte para a China com o uso do Sistema de Tubovia.

A Brasil Biomassa atua na área de produção e exportação de biomassa e woodchips.

WoodChips ou cavacos provenientes de cortes de árvores, sem ramos e folhas, deixados

secar por um mês antes do seu destroçamento ou picagem.

.
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MARKETING INTERNACIONAL LEE ENERGY ESTADOS UNIDOS 

Em 2008 a Brasil Biomassa firmou um contrato internacional para o desenvolvimento

de um plano de marketing internacional visando a exportação da produção industrial da

Lee Energy Solutions do Alabama nos Estados Unidos. Toda a produção industrial foi

exportada para a Holanda.

.
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MARKETING INTERNACIONAL ABELLON CLEAN ENERGY  INDIA  CANADÁ  

No ano de 2008 a Brasil Biomassa prestou Consultoria para

Exportação de Wood Chips com a Aracruz Wood.

Fundação da Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa

e Energia Renovável.

Acordo Comercial com a DaiEi Papers Exportação Wood Chips

China e Projeto Brasil UK Pellets Bagaço de Cana.

Neste mesmo ano, a Brasil Biomassa firmou um contrato

internacional para o desenvolvimento de um plano de

marketing internacional visando a exportação da produção

industrial da Abellon Clean Energy da Índia com a sua unidade

no Canadá. Toda a produção industrial foi exportada para a

Europa.

.
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REUNIÃO TÉCNICA  E INDUSTRIAL PROPELLET  EO2   FRANÇA 
A Brasil Biomassa em 2009 esteve em visita técnica na França com o Industriel

Français Producter de Granulés Bois, um conglomerado de empresas produtoras de

pellets e depois na Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie uma

empresa pública a caráter industrial e comercial, participa da implementação das

políticas públicas nos setores de meio ambiente, energia e desenvolvimento

sustentável.

Estivemos na Propellet que desenvolve uma série de atividades profissionais para o

desenvolvimento do setor industrial produtor de pellets na França com presidente da

Propellet da França e sede da EO2 a maior empresa de pellets na França.

A Brasil Biomassa é a primeira empresa privada nacional exportadora de woodchips

pelo Porto de Itajaí para o mercado da Coréia do Sul em operação comercial

desenvolvida em 2009. Estamos desenvolvendo uma nova operação para a China.

Esta exportação foi considerada como um modelo industrial no Brasil. No ano de 2009

trabalhamos para a viabilidade da produção para fins de exportação de woodchips pelo

Porto de Imbituba em Santa Catarina.

Avaliação técnica e logística industrial de exportação pelo Porto de Imbituba com apoio

de mais de 30 empresas florestais na região.
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REUNIÃO  TÉCNICA  E  INDUSTRIAL  GERMAN PELLETS ALEMANHA 

A Brasil Biomassa esteve na sede da German Pellets uma companhia fundada em 2009 e

com 14 plantas industriais na Alemanha, Austria, Itália e nos Estados Unidos. O grupo

produz 800.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade Premium utilizado no

mercado doméstico da Alemanha e da Itália. Conheçemos toda a tecnologia industrial de

produção de pellets.

Esteve na sede da Balcas Timber no norte da Irlanda onde produz o briquete da marca

brites e pellets da marca balcas. O diretor Frank Wallace nos apresentou a empresa que

desenvolve um grande projeto sustentável na Irlanda e na Inglaterra. Seu produto é

utilizada para aquecimento de piscina olímpica. O grupo produz 100.000 toneladas por

ano de pellets e briquete com a qualidade DinPlus distribuído na Inglaterra.A tecnologia

industrial de produção de pellets e do projeto que estavam desenvolvendo de torreficação

de pellets.

.



ABIB BRASIL BIOMASSA FONE (41) 996473481 (41) 33352284 E-MAIL DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR

BRASIL BIOMASSA   ATUAÇÃO  PROFISSIONAL  2010  

REUNIÃO TÉCNICA E INDUSTRIAL PINEWELLS PORTUGAL 
A Brasil Biomassa esteve em 2010 na sede da Pinewells uma moderna empresa produtora

de pellets localizada na zona industrial de Arganil, equipada com a mais recente

tecnologia, assegurando um produto final de elevada qualidade e de acordo com as mais

exigentes especificações dos clientes internacionais e da norma européia ENPlus.

A Brasil Biomassa em 2010 esteve na Nazzareno Equipamentos Industriais de produção de

pellets e briquetes na Itália.

Estivemos em reunião com o diretores da Italiana Pellets a maior planta industrial

produtora de pellets na Itália.

O grupo produz 120.000 toneladas por ano de pellets com a qualidade EnPlus distribuído

na rede de supermercado de Milão. Conhecemos toda a tecnologia industrial de produção

de pellets e a estrutura de distribuição do produto.

A Brasil Biomassa foi contratada em 2010 pelo grupo GSW Energia Renovável de Imperatriz

MA para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

paricá na transformação de woodpellets.

Estamos implantando a maior unidade de pellets no Pará com capacidade de 36.000 ton.

por ano em Dom Eliseu.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano

diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo Banco do Amazônia
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PROJETOS  INDUSTRIAIS    EM   RONDÔNIA

A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Nova Itália Florestal e Madeiras de Porto

Velho Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos

resíduos lenhosos da UHE Jirau na transformação de woodpellets.

Encontra-se em desenvolvimento o projeto industrial que será implantado em Porto

Velho com capacidade de 50.000 ton. por ano. Trata-se do maior projeto industrial

sustentável com o uso de resíduos de supressão florestal.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

plano diretor e Project finance. O plano de negócios com um resultado de retorno de 1,8

anos. O plano diretor com a contratação de equipamentos nacionais. Administração do

projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto de Itacoatiara.

No final do ano de 2011 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Naturasul de Porto

Velho Rondônia para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos

resíduos lenhosos da UHE Santo Antonio na transformação de woodpellets.

A BBER desenvolveu um plano de negócios, project finance e o estudo de viabilidade

econômica e financeira para a implantação da unidade industrial em Porto Velho com

capacidade de 50.000 ton. por ano. O projeto encontra-se em avaliação pelos diretores

da empresa que desenvolvem a atividade de supressão florestal e que detém um grande

contingente de matéria-prima para ser utilizado no processo industrial.

Este projeto foi considerado exemplar pelo consórcio que administra a UHE pelo critério

de sustentabilidade ao uso de resíduos lenhosos em supressão florestal.
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PROJETOS INDUSTRIAIS  DE  PELLETS  NO RIO GRANDE DO SUL 
No ano final do ano de 2011 a Brasil Biomassa desenvolveu uma série de estudos e um

protótipo industrial do biobriquete de bagaço e palha da cana-de-açúcar para a

instalação de uma grande unidade industrial no Nordeste do Brasil.

Trata-se do desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

cana-de-açúcar na transformação de biobriquete com uma produção estimada anual de

42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil).

O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,1 anos.

A unidade encontra-se em pleno funcionamento exportando parte da matéria-prima e a

venda no mercado interno com o plano de marketing desenvolvido pela Brasil

Biomassa.

No ano de 2012 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Saccaro de Caxias do Sul

para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de

madeira e de movelaria na transformação de woodpellets. A BBER desenvolveu um

estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de

fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de produção industrial e do

mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Costamaq Industrial de

Capivari do Sul para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos

resíduos de madeira na transformação de woodpellets com uma produção estimada

anual de 42.000 toneladas (maior planta industrial no Brasil).
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS SÃO PAULO E PARÁ 

No ano de 2012 a Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo Biopellets Brasil para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de bagaço de cana

na transformação de biopellets e que depois foi modificada (industrial) para o uso de

serragem na produção de pellets de madeira. Implantamos a maior unidade internacional de

Biopellets com capacidade de 72.000 ton. por ano em Lins São Paulo. A BBER desenvolveu

um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de

fornecimento, plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo

BNDES. O plano de negócios com um resultado de retorno de 2,1 anos. Foi desenvolvido

um protótipo industrial do biopellets com a distribuição no mercado europeu (Drax Power

Energy Inglaterra e a EON Holanda) e um laudo de avaliação em laboratório nacional de

internacional. Logística de transporte pelo Porto de Santos SP.

A Brasil Biomassa foi contratada pelo grupo GSW Energia Renovável de Imperatriz MA para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de paricá na

transformação de woodpellets. Estamos implantando a maior unidade de pellets no Pará

com capacidade de 36.000 ton. por ano em Dom Eliseu. A BBER desenvolveu um estudo

estratégico e de viabilidade econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a

aprovação do financiamento pelo Banco do Amazônia

A Brasil Biomassa desenvolveu com sucesso a maior unidade industrial em funcionamento

no Brasil do biopellets com o uso da palha e do bagaço de cana-de-açúcar. A BBER

desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira, mapeamento de

fornecimento em todo o Estado de São Paulo, plano diretor e Project finance. Foi

desenvolvido um protótipo industrial do biopellets e um laudo de avaliação em laboratório

nacional. A unidade vai entrar em funcionamento no final de 2012 com uma produção de

140.000 mt/ano.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS SANTA CATARINA BAHIA E PARÁ

A Brasil Biomassa está desenvolvendo desde o ano de 2013 para a ECB Empresa

Catarinense de Biomassa do The Colleman Goup o maior projeto industrial de produção de

woodpellets em Santa Catarina com apoio da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa e do

Governo do Estado de Santa Catarina. A unidade industrial vai aproveitar a materia-prima

da maior região florestal do Brasil em ativo florestal de pinus: região serrana. Com a

participação direta do maior distribuidor de toras de Madeira da região e com ativo

florestal de mais de 1.000.000 toneladas de toras de pinus.

No ano final do ano de 2013 a Brasil Biomassa iniciou um estudo técnico para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de woodpellets com uma produção estimada anual de 42.000 toneladas na

Bahia. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de produção

industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.

Neste mesmo ano a Brasil Biomassa está desenvolveu um novo projeto industrial de

produção de pellets no Estado do Pará. Usina Industrial de Wood Pellets, está sendo

implantada na cidade de Ananindeua Pará. A unidade industrial terá a capacidade de

produção anual 72.000 toneladas direcionada ao mercado exportação. O grupo

empresarial GF Indústria de Pellets do Brasil decidiu em aproveitar os resíduos lenhosos,

florestais e industriais na região de Ananindeua no Pará no desenvolvimento de um novo e

promissor negócio de industrialização da madeira na forma de pellets utilizado para o

aquecimento residencial e industrial no Brasil, Estados Unidos e Europa. Eles decidiram

entrar para o ramo industrial e vão construir a maior unidade industrial no Pará gerando

dezenas de empregos e dividendos aos municípios, além do caráter inovador e sustentável

do projeto industrial.
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EXPORTAÇÃO   PELLETS   SANTA  CATARINA    ITÁLIA 
No ano de 2014 a Brasil Biomassa desenvolveu o plano de marketing e venda

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

de pellets com qualificação internacional ) para a Itália. O Brasil tem um grande

potencial de aproveitamento de biomassa florestal, industrial e agroindustrial na

produção industrial de biomassa, briquete e pellets para atender a demanda nacional e

internacional

.
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BRASIL BIOMASSA   ATUAÇÃO  PROFISSIONAL  2014  

PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS 

A Brasil Biomassa em 2014 iniciou um estudo técnico para o desenvolvimento do projeto

sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na transformação de woodpellets

para grupo Revize com uma produção anual de 36.000 toneladas na região de São José do

Rio Preto São Paulo. A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica

e financeira, mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de

produção industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.

Apresentação do Project finance com planilha financeira em para apresentação no

Desenvolve São Paulo.

A Brasil Biomassa desenvolveu em 2014 projetos de aproveitamento de biomassa para

geração de energia. Trabalhou no estudo do mapeamento de biomassa no Brasil recebeu

as informações da FL Floresta de Luziânia em Goiás que atua no plantio, condução, colheita

e comercialização de madeira de eucalipto e seringueira.

Distrito Federal .Sobradinho - Fornecimento de até 10.000 Toneladas/mês com cavaco de

Eucalipto. Goiás Edealina –Fornecimento de até 5.000 Toneladas/mês com cavaco de

Eucalipto. Mato Grosso Nobres –Fornecimento de até 10.000 Toneladas/mês. Em estudo

desenvolvido pela Brasil Biomassa obteve uma fonte de fornecimento junto a indústria de

beneficiamento de Arroz no município de Capão do Leão. Com a capacidade de geração de

1.000.000 toneladas de casca de arroz aproximadamente 10 Km de Pelotas/RS

No final do ano de 2014 a Brasil Biomassa firmou um contrato para o desenvolvimento de

um plano de marketing internacional visando a exportação da produção industrial da

Kleinerschein de Santa Catarina Toda a produção industrial encontra-se em negociação

com a Europa.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS SANTA  CATARINA  
A Eurocorp Energias Renováveis após um estudo de viabilidade econômica, plano de

negócios e do diagnóstico florestal desenvolvido pela Brasil Biomassa decidiu pela

implantação da unidade industrial de aproveitamento da matéria-prima (florestal e

industrial) de pinus para produção pellets) na região serrana em Santa Catarina.

A unidade industrial vai utilizar a moderna tecnologia nacional de equipamentos industrial

estará produzindo 30 toneladas/h ora (produção anual de 216.000 ton.) de pellets,

proporcionando o desenvolvimento econômico e social na região serrana em Santa Catarina

tornando a planta como uma referência nacional.

A cadeia de produção de pellets na região está criando novos empregos para os pequeno

produtores florestais e madeireiros (gestão florestal - fornecimento).

.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS SÃO PAULO MARANHÃO PARANÁ 

A Brasil Biomassa em 2015 iniciou um estudo estratégico para o Grupo Louduca Pelican

Pellets em projeto de pellets de Eucalyptus no vale do Paraíba São Paulo e de viabilidade

econômica e financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento

pelo Desenvolve São Paulo . Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de

retorno de 2,5 anos. Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte

pelo Porto de Santos . A unidade industrial entrou em funcionamento no ano de 2018 com

uma produção anual de 36.000 ton/pellets. A empresa utilizou uma linha de

equipamentos industriais para a produção de pellets e estamos desenvolvendo o plano de

marketing internacional.

A Brasil Biomassa em 2015 iniciou um estudo estratégico para Manchester Florestal em

projeto de pellets de Eucalyptus em Buruti Maranhão e de viabilidade econômica e

financeira, plano diretor e Project finance com a aprovação do financiamento pelo BNDES.

Foi desenvolvido o plano de negócios com um resultado de retorno de 2,5

anos.Administração do projeto e dos estudos em logística de transporte pelo Porto Vila do

Conde.

No ano de 2015 a Brasil Biomassa foi contratada pela JW Business para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets com uma produção estimada anual de 42.000 toneladas em

Palmeiras, Estado do Paraná.

A BBER desenvolveu um estudo estratégico e de viabilidade econômica e financeira,

mapeamento de fornecimento, plano de negócios com todas as diretrizes de produção

industrial e do mercado nacional e internacional de consumo e o plano diretor.
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PROJETO INDUSTRIAL AFRICA DO SUL  

A Brasil Biomassa foi contratada em 2015 pela Building para atuação consultiva no

Projeto MKUZE – África do Sul envolvendo o aproveitamento da palha da cana de açúcar

para o processo de geração de energia térmica. A nova central de biomassa de Mkuze

seguirá a legislação sul-africana de “Small Scale Boilers”, a qual impõe uma limite de 50

MWt PCI de entrada com uma central de energia.

Estamos avaliando o sistema de caldeira industrial, limpeza a seco da palha,

enfardamento e a geração de energia com o uso da palha em Mikuze Africa do Sul.

Organizamos uma série de reuniões internacionais e no Brasil com os principais

produtores de equipamentos e tecnologia. Desenvolvemos o plano estrutural de

engenharia e desenvolvimento da unidade industrial.

Meeting technical in Zanini Industry with the directors and engineers Adelson Barbosa,

Edson motta, Ivan Vichiesse, Guilherme Antoneli, Marcus Menato, Paulo Tanabe, Marcel

Strini, Mariella Bento, Rosângela Ardenghi, Gabriela Baldini and Jorge Medeiros Cury.

Meeting technical in Dedini Industry with the directors and engineers José Roberto Pigati

Sidinei Maganhato Junior José Luiz Olivério Tarcisio Junior Fernando Cesar Boscariol

Marcilio Amaral Gurgel Danilo Giorgetto and Cezar Faiad Neto

Meeting technical in Simisa Industry with the directors and engineers Fabio Perone

Laudelino Barbosa . Meeting technical in Vermeer Industry with the directors and engineers

Felipe Moraes, Herbert Waldhuetter, Flavio Leite.

Technical explanation of all phases of the cane harvesting process until the bale transport

system. Visit to drive and meeting with Eng. Jorge Luis CTC.
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PROJETOS INDUSTRIAIS BIOPELLETS  CANA ENERGIA  

A International Biomass Corporation – IKOS Energy do Grupo EBX com apoio consultivo da

Brasil Biomassa pretende em implantar uma unidade industrial com a capacidade de produção

de 1.620.000 Mton/ano de pellets de cana energia. Ressaltamos que a planta industrial de

peletização envolverá a utilização de 3.500.000 Mton/ano de biomassa da cana energia com

alto teor de fibras desenvolvida com fins energético para a produção de 1.620.000 Mton/ano

de pellets com regime de produção de 7.200 horas durante o ano, ou seja, o regime de

operação de 24 horas por dia ( sistema automatizado). A Brasil Biomassa Pretende em instalar

a unidade na região norte fluminense próxima do Porto do Açu e em utilizar áreas para a

plantação de um novo tipo de cana-de-açúcar com maior volume de colmos e grande poder

energético e ainda na aquisição de biomassa (sucroenergético) nos estados do Rio de Janeiro,

Minas Gerais e Espírito Santo para o suprimento energético da unidade industrial. Assim

podemos descrever todos os detalhes do projeto e do processo industrial:

A instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas instalações

industriais (primeira de moagem e secagem industrial ou pelo sistema de co-geração ou

biodigestor e uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets). A

unidade pode comportar dois sistema de geração de energia térmica (três fornalhas e três

secadores industriais) pelo sistema de biodigestão ou um sistema de co-geração de energia,

três linhas especiais para o processamento, moagem e trituração industrial (com cinco moinho

martelos em cada linha) e sistema de peletização e resfriamento (compondo seis peletizadoras

industriais e resfriadores). Encontra-se em discussão com os maiores players comerciais (Dong

Energy, Drax Power, Essent, RWE Energy) o fornecimento futuro de pellets através de contratos

de longo prazo. Está sendo estabelecido pela Brasil Biomassa um mix equilibrado de clientes

internacionais, possibilitando várias fontes de garantia de receita e exposição a vários setores

com relevante potencial de desenvolvimento de uma unidade industrial de produção de pellets.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA 
Butia WoodPellets pretende em implantar a sua unidade de produção de 36.000 ton/ano

de pellets de madeira em Butia Rio Grande do Sul .

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade

industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de

financiamento junto ao BRDE RS , engenharia industrial para o projeto básico executivo e

marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o

Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A Butia WoodPellets decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos

pela Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets de Madeira.

No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Neumman Florestal para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em São Bento do Sul Santa Catarina com uma produção

estimada anual de 36.000 toneladas.

Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no desenvolvimento da unidade

industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de viabilidade econômica, projeto de

financiamento junto ao BRDE SC , engenharia industrial para o projeto básico executivo e

marketing internacional com a venda de toda a produção industrial garantida para o

Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima residencial.

A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais produzidos pela

Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets de Madeira.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS MATO GROSSO E SANTA CATARINA  
No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Futuro Florestal para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em Comodoro Mato Grosso com uma produção estimada anual

de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no

desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de

viabilidade econômica, projeto de financiamento, engenharia industrial para o projeto

básico executivo e marketing internacional com a venda de toda a produção industrial

garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus A1 para queima

residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos industriais

produzidos pela Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets de Madeira.

No ano de 2016 a Brasil Biomassa foi contratada pela Oportunies Investimentos para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em Otacílio Costa Santa Catarina com uma produção estimada

anual de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no

desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de

viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia

industrial para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de toda

a produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade ENPlus

A1 para queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos equipamentos

industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de Processamento de Pellets de

Madeira

.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS SANTA CATARINA  SÃO PAULO  

No ano de 2017 a Brasil Biomassa foi contratada pela CVG Celulose para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em Rio Negrinho Santa Catarina com uma produção estimada

anual de 36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no

desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de

viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao BRDE SC , engenharia

industrial para o projeto básico executivo e marketing internacional com a venda de

toda a produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto qualidade

ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral dos

equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.

No ano de 2017 a Brasil Biomassa foi contratada pela VPB Biomassa para o

desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento dos resíduos de madeira na

transformação de pellets em Ourinhos São Paulo com uma produção estimada anual de

36.000 toneladas. Contratou a Brasil Biomassa para o a gestão segura no

desenvolvimento da unidade industrial com o plano estrutura de negócios, estudo de

viabilidade econômica, projeto de financiamento junto ao Desenvolve São Paulo,

engenharia industrial para o projeto básico executivo e marketing internacional com a

venda de toda a produção industrial garantida para o Mercado Europeu com o produto

qualidade ENPlus A1 para queima residencial. A empresa decidiu na utilização integral

dos equipamentos industriais produzidos pela Indústria de Equipamentos de

Processamento de Pellets de Madeira.
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BRASIL BIOMASSA   ATUAÇÃO  PROFISSIONAL  2017  

PROJETOS INDUSTRIAIS INCINERAÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS  

No ano de 2017 a Brasil Biomassa assinou um acordo internacional de projetos e

investimentos e de representação exclusiva no Brasil com a CTYI China para atuação em

projetos industriais de incineração de resíduos sólidos urbanos e de aproveitamento de

biomassa para a produção de biogás A Brasil Biomassa assinou um acordo internacional

com a VM Import and Export Ltd (Hong Kong) e LLV Company (China) com escritório em

Shangay para facilitar o desenvolvimento de projetos na área de biomassa, geração de

energia com a incineração de resíduos sólidos urbanos, projetos de biogás, tratamentos

de resíduos do setor florestal e industrial, tratamento de resíduos do setor alimentar,

tratamento de resíduos nocivos, resíduos da construção civil e de tratamento de águas

resíduais. Desenvolveremos no Brasil os estudos de viabilidade e de projetos com as

empresas, prefeituras e governos visando o aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos

(lixo) para geração de energia e crédito de carbono com o uso dos equipamentos da CTYI e

de recursos do fundo Asian Investment Bank Industry Funds.

A parceria entre a Brasil Biomassa e a CTYI tem por objetivo de aproveitar a tecnologia e os

recursos financeiros para solucionar os problemas que os municípios enfrentam na

destinação e utilização dos resíduos sólidos urbanos de forma a respeitar a sociedade e

proteger o meio-ambiente. Desenvolveremos projetos de proteção do meio ambiente e em

inovações na área energética com operação e manutenção de geração (incineração para

geração de energia e vapor) com o uso de resíduos sólidos. Atuaremos também em

projetos de proteção ambiental no tratamento de águas residuais, purificação de gases de

combustão e, biogás e compreensão de resíduos. Os recursos do fundo internacional no

Brasil visam projetos de proteção ao meio-ambiente, para economia de energia e de

reduções das emissões de GEE e com o objetivo de geração de oportunidade de emprego

local e de impulsionar o crescimento do PIB nacional com o desenvolvimento de novos

negócios.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS ARGENTINA  
A Hidrocarburos del sur da Argentina com apoio consultivo da Brasil Biomassa pretende

em implantar uma unidade industrial com a capacidade de produção de 400.000

Mton/ano de pellets com o uso do bagaço e a palha da cana-de-açúcar.

Ressaltamos que a planta industrial de peletização envolverá a utilização de 950.000

Mton/ano de biomassa da cana com regime de produção de 7.200 horas durante o ano,

ou seja, o regime de operação de 24 horas por dia ( sistema automatizado).

A Brasil Biomassa Pretende em instalar a unidade na região de Tucuman na Argentina.

A instalação compõem uma unidade de armazenamento de matéria-prima e duas

instalações industriais (primeira de moagem e secagem industrial ou pelo sistema de

co-geração ou biodigestor e uma segunda para o processo de peletização e

resfriamento de pellets

.
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS 

Foi contratada pelas empresas abaixo para o desenvolvimento de uma unidade

industrial compacta de processamento de pellets de madeira:

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

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de

compra da produção pellets Sertãozinho RS).

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

planejamento estratégico equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto

ES ).

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

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da

produção de pellets em Santa Catarina).

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

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da

produção de pellets em Joinville Santa Catarina).

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

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da

produção de pellets em Chapecó Santa Catarina).

DPM Reciclagem Florestal (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e

compra da produção de pellets em Petrolina Pernambuco)
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS 

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

planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da

produção de pellets de Pinus em Canela no Rio Grande do Sul).

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

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

Telêmaco Borba PR).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira

em Rio Negrinho SC).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira

em Arapongas PR).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira

em Palmeira SC).

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio

Grande do Sul).

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

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira

em Bom Retiro SC).
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PROJETOS INDUSTRIAIS PELLETS 

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

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Rio

Grande do Sul).

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

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de

pellets de madeira em São José SC).

Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade,

financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de

pellets de madeira na Bahia).

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

estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e reuniões com produtores

internacionais em Caçador SC). Encontra-se em pleno funcionamento com a exportação

de pellets para cinco países da União Européia.

Amêndoas do Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira no Ceará).

No ano de 2019 a Brasil Biomassa foi contratada pela Imerys Caulin no Estado do Pará

visando um estudo de mercado, fornecimento e potencialidade da biomassa florestal e

industrial e agroindustrial para o atendimento futuro de fornecimento para a mudança da

matriz energética. Fornecimento à Imerys todo o conhecimento necessário para entender a

estabilidade e as condições gerais do mercado de fornecimento de biomassa - caso a

Imerys decida mudar sua matriz energética para uma geração baseada em biomassa.
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PROJETOS BRASIL E INTERNACIONAL 
Estudo técnico e de mapeamento de biomassa no Brasil para o potencial desenvolvimento

de negócios e projetos de torrefação da biomassa ao Grupo ThyssenKroupp Brasil e

Alemanha.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa em São Paulo para o potencial

desenvolvimento de negócios e projetos da cana energia para Granbio Bioenergia,

Biocelere Agroindustrial e Biovertis Produção Agrícola.

Desenvolvimento do plano de marketing internacional e venda de produção industrial de

pellets para LEE Energy Solutions de Alabama nos Estados Unidos e Abellon Clean Energy

no Canadá.

Estudo técnico e industrial envolvendo o aproveitamento da biomassa da cana energia,

palha e cana para o projeto de co-geração de energia para a Building Energy Itália na

Africa do Sul.

Estudo técnico e de mapeamento de biomassa no Estado do Pará para o uso de co-

geração de energia para o Grupo Internacional Imerys Caulin

Acordo internacional HRV Portugal e Enerpellets Portugal e General Dies Itália e Prodesa

Espanha para o desenvolvimento técnico e implantação de unidade de produção de

pellets.
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BRASIL BIOMASSA    PELLETS BRASIL 
Brasil Biomassa e Energia Renovável. É empresa líder no Brasil na área de consultoria e

engenharia industrial para implantação de projetos industriais sustentáveis, agregando

mais de 22 profissionais na área de engenharia industrial e florestal, economia e

planejamento estratégico, marketing internacional e na gestão de negócios.

Consulte-nos em https://www.brasilbiomassa.com.br ou diretoria@brasilbiomassa.com.br

(41) 996473481

Pellets Brasil Indústria de Equipamentos. Primeira empresa brasileira que oferece com

segurança as unidades industriais de produção de pellets (turn-key) com um mix de

tecnologia nacional (picagem, refinação e moagem, secagem industrial) e internacional

(peletização e resfriamento). Oferece soluções completas para fábricas de bio woodpellets

de qualquer porte, incluindo as fases de projeto, construção, montagem, equipamentos,

acessórios e automação. Possui um departamento de engenharia altamente qualificado

com colaboradores que trazem uma bagagem rica em experiências e conhecimentos e

uma integração com a Brasil Biomassa para a garantia de venda de toda a produção

industrial. Atua na fabricação de equipamentos da unidade compacta e modular de

produção de pellets de todos os tipos de madeira, de resíduos agroindustriais e do setor

sucroenergético focados em alta produtividade e na garantia do desempenho de cada

processo produtivo.

Consulte diretoria@pelletsbrasil.com.br ou (41) 33352284 ou


