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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PLANTA INDUSTRIAL PELLETS EUCALIPTO 

PLANTA INDUSTRIAL PELLETS. A Brasil Biomassa Pellets Business

Consultoria e Gestão de Negócios Sustentáveis e de Engenharia e

Tecnologia Industrial estruturou um modelo de negócio para implantação

da maior unidade de produção de pellets no Brasil com o uso da matéria-

prima da madeira de eucaliptos em Pindamonhangaba SP para o grupo

Louduca Pelican Pellets visando capturar as oportunidades geradas pelo

cenário de demanda crescente no consumo de pellets para geração de

energia e para atender as grandes players nacionais como a BRF para

aquecimento do setor de aviários, as cooperativas para aquecimento de

grãos e o diversos setores industriais.

Desenvolvemos também o Projeto engenharia básica e executiva com o

dimensionamento da planta industrial e licenciamento ambiental, plano

diretor e projeto de financiamento pelo Desenvolve SP.

E os protótipos industriais pellets com laudo nacional e internacional e

plano de marketing. A unidade encontra-se em pleno funcionamento desde

o ano de 2019 com uma produção de 36.000 mt/ano.

A empresa foi em 2019 foi a primeira exportadora de pellets de eucalipto

para aquecimento residencial dos Estados Unidos e Itália e está fornecendo

pellets para a BRF para aquecimento térmico dos aviários pois mercado

nacional apesar da pandemia continua em pleno funcionamento (aumento

de compras e maior rentabilidade para as empresa).
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O objetivo da empresa era agregar valor ao resíduo industrial e hoje

os pellets custam (R$ 680,00 mercado interno e 950,00

exportação no Porto de Itajai).

Uma moderna planta com sistema internacional de peletização e

resfriamento industrial e de embalagem industrial. O produto final é

distribuído em embalagem especial de 15 Kgs na rede de

supermercados na Europa dentro das regras de qualidade da norma

ENPlus A1.

A mantém contratos internacionais na Itália, Reino Unido e França

para a venda de parte da produção industrial pelo período de dez

anos em função da tecnologia e qualidade e do apoio de marketing

da Brasil Biomassa Pellets.

BRASIL. Planta Industrial de produção de pellets gerou dividendos

ao Governo Federal (aumento balança comercial).

SÃO PAULO Desenvolvimento de um empreendimento sustentável e

na geração de novos empregos com o aproveitamento florestal e no

sistema de transporte e uso da logística marítima.

MUNICÍPIOS. A unidade industrial revitalizou a economia florestal e

industrial da região e de novos emprego e de tributos municipais.

PRODUZIR PELLETS É UM NEGÓCIO COM EXCELENTE RENTABILIDADE.

Investir na produção de pellets para pequena e média escala significa tirar

proveito dos recursos locais de aproveitamento da biomassa florestal e

industrial no desenvolvimento de em um novo negócio sustentável com

excelente rentabilidade econômica. Em aproveitar o momento da forte

demanda interna (aquecimento dos aviários) e a necessidade mundial de

novas fontes de energia térmica industrial (caldeira industrial e energia

para as termoelétricas no Reino Unido, Bélgica, Holanda, Estados Unidos,

China, Japão e Coréia do Sul) e de aquecimento residencial (uso

doméstico na Itália, Espanha, Suécia, Suíça, França e Alemanha).
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PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA E 

EM PLENO FUNCIONAMENTO  EM SÃO PAULO PARA PELICAN PELLETS
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PELLETS EFICIÊNCIA ENEERGÉTICA

PELLETS. O pellet ecológico com o uso da biomassa do setor florestal e

processamento industrial da madeira é um combustível sólido, granulado

e renovável e limpo, de aproveitamento dos resíduos da forma prensada

(processo industrial de peeletização) resultando em energia térmica mais

eficiente (baixa umidade e elevada densidade e poder calorífico) e com

redução de emissões de C02. São formas mecanicamente estáveis. Esta

transformação (alta densidade de produto) permite um aumento da

eficiência de muitos processos, tais como, um aumento do fluxo favorável e

melhoria de propriedades de combustão.

EFICIÊNCIA EENERGÉTICA. Produzir pellets com a biomassa da madeira

(elevada umidade e baixo pode energético) resulta finalmente em um

produto adensado de alto poder calorífico (17,8 GJ), de baixa umidade

(abaixo de 6,5%) com granulometria regular, de elevada densidade (maior

peso e poder energético) o que facilita o armazenamento e o transporte

(redução do custo de frete). Um produto limpo e renovável com excelente

resistência mecânica e uma redução na formação de cinzas e uma

combustão com pouca fumaça (liberando menos monóxido e dióxido de

carbono) no processo térmico.

Pellets é Combustível Renovável com Energia Limpa. Esta transformação

(alta densidade de produto) permite um aumento da eficiência com um

fluxo favorável e melhoria de propriedades de combustão (facilitam as

operações de manuseio, transporte e alimentação de caldeiras industriais

para geração de energia).
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Uma fonte de energia renovável, limpa e eficiente, resultando em

um combustível sólido a partir de biomassa florestal, permitindo

uma combustão com pouca fumaça, e liberando menos monóxido e

dióxido de carbono do que qualquer combustível fóssil.

A queima de pellets em processos industriais (caldeira para geração

de energia térmica), para a produção de energia, devolve à

atmosfera o CO2 retido.

VANTAGENS ECOLÓGICAS NO USO DE PELLETS.. No aspecto

ecológico na produção e no consumo de pellets temos que tem

maior impacto ecológico face aos combustíveis derivados do

petróleo e o carvão.

É uma matéria-prima disponível no nosso país (logo uma fonte de

energia endógena) A reduzida emissão de cinzas e partículas

poluentes, tornam os pellets num combustível renovável e de

energia.

O menor consumo face aos combustíveis fósseis, o custo inferior

quando comparado com o gás, diesel e eletricidade, permite uma

poupança considerável no aquecimento seja periférico ou central.

Permite o conforto e beleza com uma combustão mais limpa, eficaz

e com maior aproveitamento calórico.

PELLETS É CARBONO NEUTRO. As plantas e árvores (florestal) removem o

dióxido de carbono (CO2) da atmosfera e armazenam-no sob a forma de

compostos orgânicos enquanto crescem, através do processo da

fotossíntese. Neste processo a luz, a água, os sais minerais do solo e o

CO2, são utilizados como matérias-primas. Parte deste composto podem

ser beneficiados pelo sistema de peletização na transformação de um

combustível renovado como o pellets. A queima do pellets em processos

industriais (caldeira para geração de energia térmica), para a produção de

energia, devolve à atmosfera o CO2 retido. O crescimento de novas plantas

mantém o ciclo do carbono atmosférico em equilíbrio, através da

reabsorção deste CO2. Pellets é CO2 neutro, com uma contribuição

considerável para a proteção da atmosfera e ao meio ambiente.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   TRANSFORMANDO BIOMASSA EM PELLETS

TRANSFORMANDO BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL EM PELLETS. Uma

opção inteligente de aproveitamento da biomassa da base florestal

(colhida em floresta como tora sem uso comercial ou descartada) ou de

resíduos (biomassa com alto teor de umidade, baixo poder calorífico e

densidade) de baixo valor agregado na colheita (como a tora fina, cascas,

raízes, touças, fuste total, ramos, galhos e pontas).

Ou da base de processamento industrial (cavaco de madeira limpo ou sujo,

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

papel e celulose (resíduos sem aproveitamento no processo florestal e

industrial como a árvore danificada que não pode ser utilizada para a

produção da polpa e os cavacos finos e casca) ou de movelaria e painéis de

madeira (resíduos da madeira, micro-pó, cepilhos, serragem e os resíduos

grosso como as peças de refuto e com defeito e do retalho como as sobras

de produção e as chapas de madeira danificadas) de embalagens,

laminação e construção civil (biomassa como os paletes e caixas sem

aproveitamento e resíduos do processo de laminação e da construção com

baixo aproveitamento) e de poda de arborização (urbana e remoção de

árvores públicas e residenciais como os troncos, toras, galhos, tocos e

raízes) e de supressão florestal. Tornando um resíduo de baixo valor

agregado num insumo valioso para o processamento industrial de pellets

(combustível sólido para geração de energia térmica) com um aumento

elevado de consumo nacional e internacional e de alta rentabilidade

financeira.
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TRANSFORMANDO BIOMASSA MADEIRA EM PELLETS. Uma opção

inteligente de aproveitamento da biomassa de todos os tipos

(madeira do extrativismo florestal de origem nativa legalizada como

nos projetos e estudos desenvolvidos pela Brasil Biomassa com

Acapu, Algaroba, Andiroba, Angelim Pedra, Buriti, Cedro, Copaíba,

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

de madeira/florestal (da silvicultura como pinus, eucaliptos, paricá,

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

da palmeira, seringueira e caatinga) podem ser matéria-prima para

a produção de pellets .

VANTAGENS ECONÔMICA DOS PELLETS. A densidade energética

dos pellets é mais que cinco vezes maior que a do cavaco, passando

de 0,6 MWh/m³ para 3,12 MWh/m³. Isso mostra todo o interesse

da pelletização da biomassa para o seu transporte porque um barco

ou um caminhão vão transportar cinco vezes mais energia por

volume. A elevada densidade energética dos pellets permite que os

sistemas de aquecimento obtenham autonomia equivalente à dos

sistemas a óleo de fontes de energia fóssil, de forma que 3,5 m³ de

pellets de madeira substituem 1 m³ de óleo combustível. Se fosse

utilizada a madeira em sua forma bruta, com 50% de teor de

umidade, seriam necessários 7 m³. Uma tonelada de pellets de

madeira produz sensivelmente a mesma energia que uma tonelada

e meia de madeira in natura.

.

PELLETS. O pellet é um combustível sólido limpo e renovável de

aproveitamento biomassa florestal e industrial resultando em energia

térmica mais eficiente (biomassa de origem florestal e industrial tem

elevado grau de umidade e baixo poder calorífico de energia) e com

redução de emissões de C02.

Os pellets (com qualidade industrial) têm teor de umidade em torno de 6,5

á 7,0%, com densidade a granel superior a 650 kg/m³, comparado ao

cavaco de madeira ou a lenha, cujo teor de umidade oscila entre 40% e

50% de umidade e densidade a granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   MERCADO NACIONAL INTERNACIONAL

AVANÇO DO MERCADO NACIONAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. Há sete

anos, a capacidade de produção de pellets no Brasil era de 60.000

toneladas por ano e aumentamos progressivamente nos últimos anos

crescendo 55% ao ano em termos de produção.

Hoje esta capacidade de produção é oito vezes maior do que há sete anos e

o consumo aumentou significativamente nos últimos anos com o uso de

pellets no Brasil para aquecimento de grãos, piscinas e hotelaria e o uso

pela maior empresa de avicultura no Brasil.

Até 2022, a projeção para o país é de estar entre os cinco primeiros países

no mundo em termos de produção de pellets para consumo em mercado

interno e para exportação gerando mais de 5.000 novos empregos

sustentáveis e de negócios e investimentos de 800 milhões de reais.

O mercado brasileiro de consumo de pellets está crescendo 22% ao ano

mesmo com a crise econômica em função do ingresso da BRF para o uso de

pellets para aquecimento dos aviários.

A utilização de pellets no Brasil como combustível já é comum em

aplicações tão diversificadas como fornos de padarias (150

estabelecimentos utilizam pellets com preço de RS 580,00 á RS 650,00

tonelada), fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de pintura

de veículos, estufas de flores, calefação de moradias e hotéis rurais.
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Uso de pellets para aquecimento de água (mais de 300 hotéis

como a rede Mercury utilizam pellets) e 15 clubes esportivos como o

Santa Mônica Clube de Campo.

Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets

no Brasil.

Para a secagem de grãos utilizando como fontes de aquecimento a

lenha (utiliza-se 4,51 tonelada de lenha com alta umidade e baixo

poder calorífico para aquecimento de uma tonelada de grão) e se for

substituído por pellets (equivalente a 1,64 em função da baixa

umidade e alto poder calorífico) teremos um mercado futuro

elevado de consumo de pellets para aquecimento de grãos.

A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets para

a geração de energia térmica nos aviários em substituição da lenha

e do gás natural.

São mais de 10.500 aviários no Brasil (uma média mensal de

consumo de 7,3 toneladas de pellets por aviários) e que podem

utilizar nos próximos anos mais de 76.650 toneladas por mês ou

919.800 toneladas ano podendo gerar (média de preço de tonelada

Brasil R$ 580,00) mais de 533.484 milhões de reais de dividendos

para as empresas produtoras.

MERCADO GLOBAL DE PELLETS O mercado de pellets de madeira deverá

exceder em projetos e investimentos em mais de US$ 20,0 bilhões até

2023. As novas previsões da European Biomass Association retratam que

podemos chegar ao consumo mundial de 85 milhões de toneladas de

pellets em 2022 para uso industrial e doméstico. De acordo com a

publicação Global Biomass and Pellets Power Generation Market, o

mercado global de geração de energia com o uso de pellets gerou

investimentos e negócios em 2017 de US$ 35,12 bilhões e deve atingir

US$ 66,23 bilhões até 2026, uma taxa CAGR de 7,3% durante o período

de previsão.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   DEESENVOLVENDO PLANTA PELLETS EUCALIPTO

Atividades e Áreas Previstas no Empreendimento. A unidade industrial

corresponde a um empreendimento industrial de baixo impacto ambiental

a ser implantado em um terreno com área total igual a 1.500,00 m²,

identificada em levantamento planialtimétrico.

O projeto contempla uma área total construída coberta de 663,00 m².

Conforme disposto no quadro de áreas do Projeto, o coeficiente de

aproveitamento referente à área computável (663,00 m²) é igual a 0,03. O

Código Urbanístico prevê para esta área um coeficiente básico de

aproveitamento do solo de índice 3,0 e máximo de 5,0. A taxa de ocupação

das áreas construídas correspondem a três volumes principais da estrutura

a ser implantada e ocupam 51,21% da superfície total do terreno.

Correspondem a estes volumes o galpão de produção, o prédio de

escritórios e o prédio industrial, depósito e refeitório.

Áreas do Empreendimento Industrial. Complementam ainda as áreas

principais do empreendimento: Um parque de estacionamento. Uma área

de estacionamento para caminhões. Uma guarita. Uma Balança

Rodoviária com plataforma metálica. Estrada para caminhões. Área de

manutenção dos caminhões. Área de manipulação da madeira na estrada

de serviços. Área de descarregamento direto na área de produção. Área

coberta (sem fechamentos laterais) para armazenamento de madeira com

500m² de área. Área coberta para manipulação da madeira.
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Descrição do Processo Florestal e Industrial. Este empreendimento

destinado produção de pellets de madeira, envolvendo desde a

produção e a utilização da matéria-prima florestal e o seu

transporte até a área de recepção industrial da matéria-prima. O

processo de produção de pellets que estamos implementando é

dividido nas seguintes partes:

Estrutura industrial e florestal para o aproveitamento e o

processamento da biomassa florestal.

Pátio de recepção de matéria-prima e de formação da unidade de

recebimento, armazenamento, carregamento e processamento da

biomassa florestal e industrial.

Sistema de armazenamento da matéria-prima (silo) e o transporte

para o processo de picagem e secagem industrial.

Estrutura industrial de secagem e de geração de energia térmica.

Sistema de moagem e refinação da matéria-prima.

Sistema industrial de peletização e de resfriamento. Sistema

separação, embalagem, armazenamento e transporte do produto

final.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A produção de

pellets é constituída por um conjunto de atividades preliminares de

preparação da matéria-prima (madeira) com o objetivo de processamento

se agrupando em três etapas preliminares como consta no layout da planta

industrial com a nossa linha de equipamentos de produção de pellets:

Recebimento da matéria-prima (biomassa na forma de tora fina, cavaco da

madeira e serragem). Preparação para refinação da matéria-prima

(sistema de picagem industrial) e Estocagem (silo de recebimento de

matéria-prima picada) para o processo industrial.
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Área de Recepção da matéria-prima. A matéria-prima (na forma de tora

fina, cavaco de madeira ou serragem do processo industrial) será recebida

no pátio de recepção de matéria-prima (área de armazenamento de

matéria-prima). A matéria-prima (na forma de tora fina, cavaco de madeira

ou serragem do processo industrial) vai passar pelo processo de picagem

industrial. Nesta unidade teremos três recepções de matéria-prima: a

primeira para os resíduos de biomassa para picagem ou queima em

processo de geração de energia térmica; a segunda para a recepção da

tora fina para o processo industrial; e a terceira para a recepção da

matéria-prima oriunda do processo de beneficiamento da madeira.

Alimentação de matéria-prima. A planta industrial de pellets vai operar

ininterruptamente, requerendo um contínuo abastecimento de biomassa da

r para a geração de energia térmica (resíduos em geral) e de matéria-prima

cavaco ou serragem para o processo industrial. Por isso, a biomassa

residual (para geração de energia térmica) será estocada em grandes

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

industrial – fornalha) e a matéria-prima para refinação ficará no pátio.

Biomassa para geração de energia térmica. No pátio de biomassa

receberemos os resíduos (galhos ou cavaco sujo) para a utilização no

processo de geração de energia térmica e vapor (fornalha industrial).

Quanto menor o tempo de estoque dos resíduos, menores serão os riscos

de geração de calor na pilha. Utilizamos o aproveitamento sustentável de

uma série de resíduos florestais e industriais em diferentes formatos e

características que, em maior ou menor grau.
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Preparação da fibra. A matéria-prima deve estar livre de qualquer

tipo de material contaminante como pedras, vidro e metal. Se a

remoção de este tipo de contaminantes não for considerada, pode

provocar falhas e avarias nos equipamentos, principalmente danos

nos rolamentos de pressão. Se o produto estiver contaminado, as

cinzas no momento da combustão aumentam consideravelmente.

De modo a definir as orientações para a recepção da matéria-prima

entregue na unidade industrial e para controlar a quantidade e

assegurar a qualidade será elaborado um procedimento

operacional de recepção de matéria-prima.

A matéria-prima (cavaco de madeira e/ou serragem e micro-pó)

devem ser armazenado em silo industrial para estocar a matéria-

prima ao processo industrial.

Silo de matéria-prima picada e úmida. A matéria-prima passou pelo

processo de picagem industrial e é transportada para um silo de

matéria-prima. Este silo vai alimentar o processo industrial

(secagem da biomassa) e a sua refinação (moagem).

É considerado um sistema de armazenagem limpo de material

úmido por não utilizar tirantes para travamento dos painéis laterais

e respeitar os ângulos de escoamento do produto. O design dos

reforços internos permite fluxo livre do material estocado

minimizando a formação de pontes e garantindo esvaziamento

completo do sistema.

MATÉRIA-PRIMA. A matéria-prima pode ser proveniente de diversas fontes,

resíduos florestais, industriais e plantações florestais de rápido

crescimento. Os resíduos industriais de madeira que utilizamos são o

cavaco de madeira, toora fina para processamento, lenha, serragem,

cepilho e maravalha, sólidos de madeira, cascas e outros.

O processamento da matéria-prima é efetuado na área de produção

industrial onde a biomassa é preparada (picagem, secagem, moagem e

peletização), transformada em pellets sendo estes posteriormente

embalados ou armazenados em silos.
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Sistema de Geração de Energia Térmica Fornalha Industrial. A fornalha de

queima pirolítica é fabricada em estrutura metálica com revestimento por

tijolo refratário em alumina, acoplado na parte frontal por um alimentador

que faz a injeção automática de combustível conforme a necessidade de

calor e gases para o secador. A fornalha é construída com aço carbono

ASTM 178-A, com coletor de gases formado por tubos ASTM 106-A

schedule 80. Os tubos são aletados entre si, não permitindo assim a

passagem de gases para o lado externo da fornalha, proporcionando maior

vida útil ao isolamento térmico. No teto da fornalha é montado fusível de

segurança fabricado em latão e chumbo. Todos os coletores são dotados de

flange e contra flange para limpeza e inspeção.

A combustão ocorre sobre um conjunto de grelhas refrigeradas, formada

por tubos unidos a coletores. Os tubos são unidos entre si, por chapa de aço

carbono perfurada, permitindo a passagem de ar no sentido transversal.

Na parte frontal é montado o alimentador de combustível, tipo válvula

rotativa, acionada através de motoredutor de velocidades e inversor de

freqüência que recebe um sinal externo modulado com o nível de umidade

da matéria prima que entra no secador, fazendo variar a quantidade de

combustível. Equipada com sistema de admissão de gases quentes que

aproveitam o calor residual dos gases de combustão e vapor de água na

descarga do secador. Este procedimento permite um ganho de 6% a 8% na

economia de combustível bem como mantém reduzido o nível de CO2 no

interior do secador.
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Sistema de Secagem Industrial. A secagem é a etapa que consome

mais energia na produção de pellets. Este setor é o responsável

pela extração da água existente na matéria-prima. A energia térmica

proveniente da fornalha aquece o secador. Devido às elevadas

temperaturas envolvidas, a umidade existente na matéria-prima

vaporiza (sendo libertada para a atmosfera) enquanto a matéria-

prima seca será transportada para a unidade de pelletização (silo

de armazenamento de matéria-prima seca).

Deve ser utilizado um Secador tipo Tambor Rotativo Duplex de

DN4,4 x 26m comprimento com captação de pós, recirculação de

gases/vapores de secagem/combustão e ventilador exaustor de

gases com descarga em chaminé. O rendimento para esta

especificação, é limitado a condição de alimentação contínua e

homogênea da biomassa, com tamanho médio de 10X10X3mm,

com variações de fluxo máximas de 10% a plena carga do secador.

O secador é concebido para assegurar um processo de secagem da

biomassa com gases quentes e um tempo de retenção (15 a 20

minutos). Será utilizado um sistema de limpeza do gás quente do

secador industrial para remover as partículas, oxidar o monóxido de

carbono e destruir os voláteis orgânicos. Uma parte dos gases serão

reciclados para o controle de alimentação. A matéria-prima seca

será transportada por uma correia fechada para um silo de

armazenamento de matéria-prima seca.

ESTRUTURA INDUSTRIAL DE SECAGEM DA MATÉRIA-PRIMA. Nesta fase

industrial iniciamos com a secagem da matéria-prima que encontra-se no

silo de abastecimento de matéria-prima. Os resíduos florestais e

industriais podem ser utilizados para a queima industrial em fornalha para

geração de energia térmica e vapor para a planta industrial.

Na secagem industrial da matéria-prima teremos um redutor de umidade

(obtenção de um conteúdo de umidade no máximo 14%) para a preparação

(sistema de alimentação automático) da matéria-prima para a fase

seguinte de moagem e refinação industrial.
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Sistema de Refinação e Moagem Industrial. Após a secagem da matéria-

prima, já com os níveis de umidade pretendidos (14%), deverá passar pelo

processo de moagem e trituração para ser homogeneizado relativamente à

dimensão, através de moinhos de martelos, localizados no pavilhão

denominado por sistema de moagem seca. A moagem consiste,

essencialmente, na diminuição do tamanho da fibra e a homogeneização

na uniformização da matéria-prima. Nesta fase a qual a matéria-prima será

triturada e reduzida a partículas de menor dimensão.

Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos. O material será

transportadora até o silo. Consoante o tipo de produção, deve ser adaptado

o processo produtivo, designadamente, a matéria-prima utilizada e os

equipamentos envolvidos. De acordo com o tipo de produção e as

entradas de matéria-prima, o supervisor de logística interna deverá definir e

informar ao operador, quais os tipos de matéria-prima (silo) devem ser

transportadas para o processo de moagem e secagem industrial.

Uniformização da Matéria-Prima. A homogeneização e estabilização da

matéria-prima têm como finalidade obter um produto com características

constantes (o mercado requer que o produto tenha uma superfície externa

lisa e muito resistente à abrasão, brilhante com uma boa resistência

mecânica). As partículas resultantes do processo de homogeneização

devem apresentar uma granulometria aproximada de 1mm para poder ser

processada e é um dos parâmetros fundamentais para decidir o sistema de

alimentação da linha.
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A uniformização da matéria-prima é importante para o processo

industrial e pode ajudar no desenvolvimento do projeto (melhorar a

performance de produção e minimizar o consumo energético de

produção). Os moinhos de martelo são dimensionados para

trabalhar com diversos produtos e diferentes opções de

motorização, otimizando produção x potência instalada.

Quantidade adequada de martelos, distância correta entre telas e

martelos e balanceamento dinâmico garantem uma operação

silenciosa e sem vibrações.

Silo de Armazenamento de matéria-prima seca e triturada.

Utilizaremos no silo um sistema de ventilação para ajudar a

minimizar a condensação. Através de filtro de mangas e um sistema

de sucção, a matéria-prima seca e triturada é transferida para o

processo de peletização. A fibra é comprimida por rolos de

prensagem com um dimensionamento para produção de pellets.

Uso de Aditivo Natural. A função câmara de misturação é incluir

aditivos na matéria-prima, que podem ser do tipo aglutinante,

lubrificante ou protetor dos efeitos da umidade. Está equipada com

sistemas de tubos, que são utilizados para a aplicação dos aditivos.

Os aditivos não devem ser utilizados indiscriminadamente na

fabricação dos pellets, até porque a sua aplicação encarece os

custos de produção .

ESTRUTURA INDUSTRIAL DE MOAGEM. A matéria-prima que passou pelo

processo de secagem deve nesta fase industrial passar pelo processo de

refinação e de moagem (classificação e refinação de modo que a partícula

seja reduzida ao tamanho máximo 2mm – redimensionamento da matéria-

prima). A moagem consiste, essencialmente, na diminuição do tamanho

da fibra e a homogeneização na uniformização da matéria-prima. Nesta

fase a qual a matéria-prima será triturada e reduzida a partículas de menor

dimensão. Para o efeito, utilizaremos de moinhos de martelos. A

homogeneização e estabilização da matéria-prima têm como finalidade

obter um produto com características constantes.
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Sistema de Peletização Industrial. No processo de prensagem é necessário

um aquecimento até temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor

seco). Ao aquecer torna-se mais plástica, promovendo a agregação das

partículas,. A matéria-prima é pressionada a alta pressão e os pellets são

cortados, no comprimento desejado, do lado de fora da matriz.

Uma vez na peletizadora o material triturado é moído e acondicionado

mediante o uso de vapor, que contribui para a umidificação superficial,

atuando como lubrificante no processo de peletização. Assim, a adição de

vapor contribui para que o aglutinante natural atue com maior facilidade

sobre as fibras que compõem os pellets. A maioria dos equipamentos

utilizados na peletização, incluem os seguintes componentes: Sistema de

alimentação; Câmara de mistura; Matriz perfurada e rolos de pressão;

Máquina principal; Engrenagem redutora e Chassis. O consumo de energia

nesta etapa situa-se próximo de 5 kW/ton. É prevista a instalação de um

sistema auxiliar de aspiração geral de pó com filtros finais de tratamento

de ar emitido na atmosfera.

Sistema de Resfriamento Industrial. Após peletização, a temperatura dos

pellets é normalmente cerca de 60 a 80 graus Celsius, e o teor de umidade

é de cerca de 8 à 9%. Em seguida, a máquina de resfriamento utilizada

para reduzir o teor de umidade para 6,5 %, de modo a garantir o

armazenamento fácil. O sistema de resfriamento consiste numa câmara

vertical, de onde os pellets caem em fluxo de contracorrentes, permitindo

diminuir a sua temperatura.

.
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Esta corrente é gerada por ventiladores mecânicos que funcionam

acionados por energia. Este sistema é muito importante no

processo de fabricação de pellets. Durante o resfriamento, os

pellets tornam-se rígidos e perdem umidade podendo chegar a

6,5%.

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

Uma vez finalizada a produção de pellets, temos que separar as

partículas. Os finos residuais que não foram peletizadas

reingressam ao processo de maneira automática.

Sistema de Controle de Produção de Pellets. De modo a controlar a

qualidade dos pellets produzidos pela unidade industrial serão

realizados ensaios do produto em Laboratório de Biomassa e

Bioenergia de acordo com o procedimento operacional – controle

de produto. A nível interno temos o recolhimento pelo operador da

sala de comando, de acordo com o procedimento operacional para

o recolhimento de amostra para os ensaios. Recolhe-se uma

amostra a cada 4h de produção.

Segundo a Norma EN 14961-2, os equipamentos de testes devem

ser adequados para inspecionar os pellets produzidos. Deste modo,

os equipamentos utilizados no controle interno são submetidos a

uma avaliação em procedimento de qualidade e ambiente –

controle dos dispositivos de monitorização e mediação.

ESTRUTURA INDUSTRIAL DE PELETIZAÇÃO E RESFRIAMENTO. A matéria-

prima que passou pelo processo de refinação (classificação e refinação de

modo que a partícula seja reduzida ao tamanho máximo 2mm –

redimensionamento da matéria-prima) e secagem industrial (obtenção de

um conteúdo de umidade no máximo 14%) e que se encontra no silo de

armazenamento (sistema de alimentação automático) para o processo de

peletização. Após passar pela última refinação na unidade industrial, o

material é prensado, com diâmetro de 6 ou 8 mm e comprimento entre 20

e 40 mm. No processo de prensagem é necessário um aquecimento até

temperatura de 120-130 ºC (com recurso a vapor seco).
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Sistema de armazenamento industrial . Os pellets são de fácil

manipulação, podem ser conservados por muito tempo. Para armazenar

uma tonelada de produto é necessário um depósito de 1,8 m3.

Requisitos técnicos para armazenamento de pellets:

• 1 kW de carga de calor = 0,9 m³ de armazenamento (incl. vazio);

• Espaço de armazenagem utilizável = 2/3 de armazenamento

(incl. vazio);

• 1m³ pellets = 650 kg;

• Teor de energia = 4500 Kcal/Kg

Considerações da armazenagem: O local de armazenagem de pellets deve

manter-se seco todo o ano. A umidade normal do ar, tal como aquela que

ocorre todo o ano como resultado das condições atmosféricas, não danifica

as pellets de madeira. Se houver risco ocasional de paredes úmidas (por

exemplo edifícios velhos), recomenda-se que as paredes sejam revestidas

com painéis de madeira ventilados. Alternativamente, há a possibilidade de

armazenar pellets em armazéns industriais de pellets, tais como silos.

Sistema de transporte. O transporte é um fator muito importante para

manter a economia na indústria de pellets. Uma avaliação em termos de

logística de transporte é importante para a viabilidade do projeto

industrial. O transporte do pellets não é perigoso e nem gera

autocombustão ao contrário do que acontece com outros combustíveis.
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No entanto, o transporte dos peletes não os deve expor a pressões

ou tensões mecânicas excessivas, o que resultaria na alteração da

sua estrutura, sendo ainda que deve ter um cuidado especial no

transporte para que se mantenha livre de umidade, para evitarmos o

aparecimento de microorganismos que possam prejudicar a

qualidade dos pellets ou que percam a forma comercial.

Relativamente aos pellets na expedição do produto, os caminhões

que transportam a granel são pesados, de forma a controlar a

quantidade.

Embalagem e distribuição. Os pellets no mercado interno são

distribuídos a granel, transportados por caminhões ou

empacotados em sacos de 15 kg ou big-bags de 1 000 kg. Os sacos

são entregues em paletes, normalmente de 1 tonelada ou em

embalagem plástica. De modo a efetuar um auto-controle de

qualidade e a facilitar a identificação de lotes que estão fora de

especificações.

Desenvolvemos um sistema de rastreabilidade nos pellets

comercializados ensacado descrito no procedimento operacional de

identificação dos pellets ensacados. Relativamente aos pellets na

expedição do produto, os caminhões que transportam pellets, a

granel ou ensacado, são pesados, de forma a controlar a

quantidade de produto como definido na instrução de trabalho da

pesagem caminhões e do produto acabado.

ESTRUTURA DEE ARMAZENAMENTO EXPEDIÇÃO E EMBALAGEM

INDUSTRIAL. Os pellets, após serem resfriados e limpos, passam por um

sistema de pesagem antes de serem confeccionados em big bags ou para

transporte especial para exportação (granel) . Este sistema pode ser

controlado manual ou automaticamente. No fim da linha de produção os

pellets podem ser armazenados em silos. No fim da linha de produção os

pellets devem ser armazenados em silos. Os pellets são facilmente

armazenáveis, devem ser depositados em local seco, de modo a não

favorecer o desenvolvimento de bactérias ou fungos, embora possuam uma

baixa percentagem de umidade (cerca 7%).
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   SOLUÇÃO ECONÔMICA EMPRESARIAL

SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. Utilizamos uma

tecnologia industrial da segunda maior produtora mundial de

equipamentos com sessenta anos de experiência em plantas industriais de

produção de pellets. Para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos no

Brasil a Brasil Biomassa é representante da La Meccânica da Itália.

SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA NO BRASIL. A linha de equipamentos da

unidade de processamento de pellets tem assistência técnica no Brasil

para manutenção dos equipamentos e de compra de rolos e matrizes para o

processo de peletização.

DUAS PLANTAS INDUSTRIAIS DE REFERÊNCIA NO BRASIL. Como segurança

temos duas linhas de equipamentos em funcionamento no Brasil (Línea

Pellets em Sengés Paraná e Maquetti Pellets em Ibirama Santa Catarina).

Empresas produtoras e exportadoras de pellets com qualidade

internacional ENplus A1.

EQUIPAMENTO COM QUALIDADE E CREDENCIAMENTO INTERNACIONAL. Os

equipamentos das unidades de produção de pellets tem o selo

internacional de qualidade (toda a linha desenvolvida para o processo de

pellets) e não utilizam nenhum tipo de equipamento (nem adaptação pois

prejudica a qualidade do produto) de linha de ração animal (equipamento

de produção de ração animal para produção de pellets e somente vieram

em gerar prejuízos para os antigos produtores de pellets pela falta de

qualidade do produto.
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TESTE INDUSTRIAL DE QUALIDADE. 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.

LINHA DE CRÉDITO NACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE

PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os equipamentos da unidade

industrial de produção de pellets tem um credenciamento

internacional e detêm uma linha especial de financiamento no

Banco do Brasil BRDE BNDES e FINEP. Acesso à tecnologia

estrangeira ainda não presente no Brasil.

LINHA DE CRÉDITO INTERNACIONAL PARA OS EQUIPAMENTOS DE

PRODUÇÃO DE PELLETS. Todos os equipamentos industriais tem

uma linha especial de crédito da Sace Itália com a trading Exetra,

do Grupo Italiano Intesa com o benefício do crédito internacional

avaliando os balanços contábeis da empresa (pode ser qualquer

empresa do empreendedor/investidor com saúde financeira, boa

movimentação contábil e sem patrimônio líquido negativo) com

prazo de financiamento de três a cinco anos (capacidade financeira

de pagamento do financiamento internacional) da Itália

(importação dos equipamentos da unidade pellets). Não tem a

necessidade de apresentar Carta de Crédito, Aval Bancário ou

qualquer instrumento que diminua as linhas de crédito do cliente

tornando essa linha em adicional de crédito.

SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA EMPRESAS E INVESTIDORES PRODUÇÃO

PELLETS. Uma solução econômica para os pequenos e médios empresários

e investidores com o desenvolvimento da unidade industrial de

processamento de pellets.

Os nossos equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos

rigorosos de eficiência e a garantia qualidade e de alto desempenho em

cada processo industrial.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PROJETOS INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS 

PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA 

EM FUNCIONAMENTO CAÇADOR SC ADAMI 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

PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA 

EM FUNCIONAMENTO  EM BUTIÁ RS BUTIÁ WOODPELEETS

PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA E 

EM PLENO FUNCIONAMENTO  EM LINS SP PARA GRUPO BERTIN

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


ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PROJETOS INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS 

PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA 

EM FUNCIONAMENTO  SEARA SC PARA CARAIBA BIOENERGY
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PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA 

EM FUNCIONAMENTO  EM MARAU RS PELETILAR WOODPELEETS

PLANTA INDUSTRIAL DE PELLETS IMPLANTADA PELA BRASIL BIOMASSA E 

EM PLENO FUNCIONAMENTO  EM JAÚ SP PARA GRUPO RAIZEN
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PROJETOS INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS 

PARTICIPAÇÃO  INTERNACIONAL DA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS. Brasil

Biomassa Pellets Business é mais que uma fornecedora

de tecnologias e serviços, é um meio de

desenvolvimento de empresas visando a

sustentabilidade econômica e social e as diretrizes de

apoio ao meio-ambiente visando o ecologicamente

correto no uso e na produção da biomassa florestal,

industrial, agroindustrial e sucroenergética.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em

São Paulo a Brasil Biomassa Pellets Business é líder no

Brasil na área de consultoria estratégica e na gestão de

negócios e de projetos empresariais sustentáveis e na

engenharia e tecnologia industrial atuando como braço

técnico e operacional das principais empresas

nacionais e internacionais dos segmentos industriais de

energia renovável, bioenergia, biomassa, briquetes e

pellets.
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Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e

assumir cada vez mais desafios, a Brasil Biomassa

Pellets Business marca o ano em que completa

dezesseis anos de história com o desenvolvimento da

inovadora tecnologia compacta e modular de

aproveitamento da biomassa no processamento de

pellets com a representação exclusiva na América do

Sul da La Meccânica Itália, segunda empresa mundial

detentora da tecnologia de aproveitamento florestal,

industrial, agroindustrial e sucroenergética na

produção de pellets.

É o início de uma nova etapa na implantação da

sinergia dos serviços oferecidos nas suas “Soluções

360°”– consultoria e engenharia industrial,

financiamento internacional, tecnologia, fabricação e

equipamentos, certificação e o marketing nacional e

internacional.

É referência na criação e implementação de projetos de alta performance integrados para o setor como

pode ser observado aos nossos principais clientes: Grupo Financeiro BMG, Bertin, Biopelleets Brasil,

Naturasul Engeenharia, Cosan Biomassa Raizen, EBX, ThyssenGroup, Amendôas do Brasil, Imerys Caulin,

Butiá WoodPellets, The Collemann Group, Pelican Peellets do Grupo Louducca, Adami Madeiras, Granbio

Bioenergia Lee Energy Solution, Abellon Clean Energy, dentre centenas de empresas.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PROJETOS INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS 

PARTICIPAÇÃO DA ABIB BRASIL EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS BIOMASSA E PELLETS

Sendo a principal empresa do setor de consultoria e

engenharia e tecnologia industrial agregando mais de

22 profissionais na área de engenharia de projetos,

industrial e florestal, direito empresarial e contencioso

jurídico, economia e planejamento estratégico,

marketing internacional e na gestão de

desenvolvimento de negócios.

Sempre atenta às tendências e demandas da indústria,

a unidade de tecnologia e sistemas da Brasil Biomassa

Pellets Business representada pela vasta expertise de

sua equipe de gerenciamento, engenharia, fabricação e

implantação é referência na criação e implementação

de projetos sustentáveis de alta performance

integrados para a indústria.
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A Brasil Biomassa Pellets Business é uma empresa de

base tecnológica, atuando no setor energético com

larga experiência em desenvolvimento de projetos,

implantação, estruturação econômico-financeira e

operação de aproveitamento da biomassa florestal,

industrial, sucroenergética e agroindustrial para

geração de energia na forma de cogeração e

microgeração de energia, torrefação da biomassa

energética, pellets e briquetes.

Modalidades de trabalho: Tecnologias industrial: EPC –

Gerenciamento > Tecnologia > Engenharia >

Equipamentos > Montagem > Equipamentos de

biomassa, bioenergia e pellets. Engenharia básica de

processo industrial. Consultoria em financiamento

internacional/auditorias ou estudos especializados.

A Brasil Biomassa desenvolve(u) mais de 110 projetos industriais sustentáveis atuando desde o do plano

estratégico de negócios, mapeamento de matéria-prima, transporte e logística, licenciamento ambiental,

viabilidade econômica e financiamento nacional e internacional, engenharia básica e tecnologia industrial,

microgeração de energia, torrefação da biomassa, exportação de woodchips, briquete e pellets até a fase

final de implantação das unidades industriais com a certificação e a garantia de venda e marketing para

empresas do Brasil, Estados Unidos, Costa do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União Europeia.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   PROJETOS INDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS 

PARTICIPAÇÃO DA ABIB BRASIL EM CONGRESSOS INACIONAIS BIOMASSA E PELLETS

Equipe multidisciplinar da Brasil Biomassa atuando

em: Gerenciamento, desenvolvimento e implantação de

projetos, tecnologia industrial, logística, licenciamento

ambiental e meio ambiente, finanças e crédito,

administração, engenharia e mercado nacional e

internacional.

Atuamos com diversos segmentos e especialmente o

setor florestal, da indústria de processamento da

madeira, Indústrias de papel e celulose, laminação,

compensados, mdf, movelaria e agentes do setor de

produção de biomassa. Atuamos ainda com projetos

com as indústrias químicas; indústrias petroquímicas;

indústrias siderúrgicas; indústrias de óleo e gás;

indústrias de fertilizantes; alimentícias e as indústrias

agroindustriais e sucroalcooleiras.
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A Brasil Biomassa Pellets Business é sócia fundadora da

Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa e

Energia Renovável a maior entidade internacional do

setor biomassa com mais de 1.390 empresas

associadas e fundadora e diretora execitiva do Instituto

Brasil Biomassa e Pellets e Gestora da PelletsBrasil

Indústria de Equipamentos de Produção de Pellets e

Briquetes.

Participa também como sócia e diretora executiva da

European Energy SRL uma empresa com atuação direta

no mercado de negócios da União Europeia na área de

biomassa, bioenergia e pellets. Representante

exclusiva na América do Sul da segunda maior indústria

de equipamentos de produção de pellets: La Meccânica

Itália.

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

em desenvolvimento de projetos, implantação, estruturação econômico e operação de aproveitamento da

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

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

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

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

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

.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   EXPERIÊNCIA  INTERNACIONAL 

PARTICIPAÇÃO DA ABIB BRASIL EM CONGRESSOS INTERNACIONAIS BIOMASSA E PELLETS

O Diretor Executivo da Brasil Biomassa e Presidente da

Associação Brasileira das Indústrias de Biomassa

assinou um Acordo de Cooperação Internacional para o

desenvolvimento de projetos, negócios e investimentos

com a European Biomass Industry Association. EUBIA

promotes small, medium and large scale bioenergy

activities in collaboration with local and national

authorities, biomass providers, industries, research

centres and local partners.

"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.”
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A Brasil Biomassa assinou um Acordo de Cooperação

Brasil França Syndicat national des Producteurs de

granulés de Bois France a principal entidade

representativa das empresas que produzem pellets e

briquetes e de negócios e investimentos. Electricité de

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

integrado, presente nos seguintes segmentos :

produção, transporte, distribuição, négocio e venda de

energias.

Primeiro produtor de eletricidade na Europa, o grupo é

líder no mercado de eletricidade na França e Reino

Unido, também com forte presença na Polônia e Italia.

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.

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. A diretoria executiva da Brasil Biomassa teve uma

importante reunião com os diretores da Topell Energy na Holanda onde conhecemos todos os detalhes da

moderna tecnologia industrial de torrefação de biomassa e de pellets. Esta tecnologia financiada pela

RWE Energy na Holanda .
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FLORESTAL  

PROJETOS FLORESTAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

FUNDO FLORESTAL E ATIVOS FINANCEIROS. Desenvolvimento de negócios comerciais pela Brasil Biomassa com

fundo florestal e investidores nacionais e internacionais na área florestal. Uma estratégia para disponibilizar

informações com rentabilidade para os detentores de ativos florestais (madeira) e uma discussão ao fundo de

investimentos.

A Brasil Biomassa trabalha com o maior fundo de investimentos de ativos florestais. Desenvolvemos uma estratégia

consultiva para disponibilizar informações e negócios com rentabilidade para os detentores de ativos florestais

(madeira) e uma discussão técnica ao fundo de investimentos. Trabalhamos nas possibilidades de gerar valor com

melhorias silviculturais para as empresas e conhecimento dos mercados regionais de produtores e utilizadores da

madeira e a biomassa florestal. Nossa atuação profissional preparatória para uma avaliação ao fundo de

investimento envolve a identificação do proprietário florestal, uma avaliação do inventário florestal e a assinatura

de um acordo de confidencialidade.
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BIOPARQUE BIOMASSA FLORESTAL E INDUSTRIAL. Trabalhamos com projetos de aumento da eficiência na

conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de fontes sustentáveis; otimização de atividades florestais;

demonstração da viabilidade de implantação de unidades de produção de briquetes e pellets. Bem como de

projetos detalhados de gerenciamento da implantação de unidade de geração a vapor com o uso da biomassa e de

engenharia e gerenciamento para implantação dos bioparques de biomassa florestal e industrial.

O aproveitamento sustentável dos resíduos para a geração de energia ou para uma industrialização (pellets ou

briquete) sugerimos a implantação dos Bioparques ou Centro de Recolhimento e de Processamento de Resíduos

Florestais e Industriais . Na cadeia de aproveitamento da biomassa florestal temos três fases distintas: 1.

Recolhimento dos Resíduos na Unidade Florestal e o Processamento por uma Trituração ou Picagem Industrial. 2.

Sistema adequado de Transporte dos Resíduos Florestais ou da Biomassa Industrial. 3. Sistema de Utilização dos

Resíduos em Combustão em Caldeira Industrial ou na Produção de WoodChips, Pelelts ou Briquete.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FLORESTAL  

PROJETOS FLORESTAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

MAPEAMENTO FLORESTAL E INDUSTRIAL. Desenvolvemos uma série de atividades de mapeamento de biomassa

para projetos de co-geração de energia e para a produção de pellets. Realizamos um mapeamento de

disponibilidade dos resíduos de biomassa florestal e industrial, bem como avaliamos a qualidade energética

análises de cada tipo de biomassa em determinada região no Brasil. Utilizamos dados do controle de qualidade

mensal das propriedades energéticas da biomassa usada na geração de energia. O trabalho da Brasil Biomassa

vem se diversificando com o estudo desenvolvido para a Thyssen Kroupp com o mapeamento do potencial de

biomassa no Brasil para o desenvolvimento de negócios e projetos na área de torrefação de biomassa. A Brasil

Biomassa foi contratada pela Imerys Caulin no Estado do Pará visando um estudo de mercado, fornecimento e

potencialidade da biomassa florestal e industrial e agroindustrial para o atendimento futuro de fornecimento para

a mudança da matriz energética. Mapeamento do potencial de áreas no Rio de Janeiro para plantações da cana

energia para IKOS Bioenergia do grupo EBX. .
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EXPORTAÇÃO WOODCHIPS E BIOMASSA. A Brasil Biomassa é uma empresa que produziu e exportou woodchips

(cavaco limpo de pinus e eucalyptus para a produção de celulose) e efetuou operações de exportação no Brasil e no

Chile. Com a experiência adquirida na exportação (pelo sistema de container em Santa Catarina e pelo sistema de

navio graneleiro no Chile) está trabalhando para o desenvolvimento de novas operações de negócios florestais e

industriais visando o mercado internacional da China, Japão e na Coréia do Sul. A Brasil Biomassa é a primeira

empresa privada nacional exportadora de woodchips (cavaco de madeira limpo e sem casca de pinus) em

quantidade mensal de 5.000 ton/BDMT pelo sistema de exportação via container para atender o requerimento

comercial internacional da Xiamen C&D Paper & Pulp Co.,Ltd.da China pelo Porto de Itajaí em Santa Catarina.

A Brasil Biomassa participou na administração e exportação de woodchips em Concepción no Chile. Utilizando a

logística de exportação de WoodChips pelo Porto de Puchoco e Coronel no Chile. Trabalhamos com um produto de

qualidade premium dentro das normas internacionais e a exportação foi para o mercado asiático.
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INDUSTRIAL  

PROJETOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA Apresentamos uma solução estratégica da Brasil Biomassa e Energia Renovável para

os empresários brasileiro para o desenvolvimento de um novo negócio: o aproveitamento de resíduos florestais e

industriais para geração de energia com a microgeração. A geração distribuída é caracterizada pela instalação de

geradores de pequeno porte, normalmente a partir de fontes renováveis ou a biomassa, localizados próximos aos

centros de consumo de energia elétrica.

Trabalhamos com o desenvolvimento do sistema de compensação de Energia Elétrica, onde a empresa pode gerar

sua própria energia elétrica. A Brasil Biomassa tem desenvolvido nos últimos anos trabalhos e projetos sobre o

aproveitamento de resíduos florestais e industriais para fins energéticos. Trabalhamos com projetos de aumento da

eficiência na conversão de madeira lenhosa e utilização de resíduos de fontes sustentáveis. Otimização de

atividades florestais; demonstração da viabilidade de implantação de unidades de microgeração de energia.
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TORREFAÇÃO DA BIOMASSA ENERGÉTICA. Soluções na área de projetos de torrefação de biomassa florestal,

industrial e agroindustrial para produção de energia .As atividades da Brasil Biomassa incluem os serviços

especializados em estudos de viabilidade técnica e econômica, do plano estrutural de negócios e do planejamento

estratégico para a implantação de uma unidade industrial de torrefação da biomassa com alto poder energético.

Atua também no desenvolvimento dos relatórios técnicos e administrativos necessários para a implantação da

unidade com o uso de equipamentos produzidos no Brasil e na Alemanha.

No Brasil existe um grande potencial de biomassa para se transformar numa significativa fonte confiável de

energia. No entanto, a biomassa é um combustível que tem uma baixa eficiência energética (alta umidade,

densidade e baixo poder calorífico). Os custos de transporte dificultam o crescimento do setor industrial e florestal.

Essas limitações são eliminadas quando a biomassa passa pelo processo de torreficação.

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


ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS   EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL INDUSTRIAL  

PROJETOS INDUSTRIAIS DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

WOODBRIQUETE E AGROBRIQUETE. Soluções de aproveitamento da biomassa florestal, industrial e agroindustrial

em briquete. A Brasil Biomassa desenvolve uma série de projetos industriais de aproveitamento da biomassa

florestal, industrial e agroindustrial em briquete. A Brasil Biomassa é especializada em todas as etapas de um

projeto de implantação de uma unidade industrial de aproveitamento da biomassa para co-geração de energia,

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

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

licenciamento ambiental, mapeamento das fontes de fornecimento de matéria-prima e o estudo logístico até o

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

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

marketing para a venda de produção industrial ao mercado nacional e internacional.
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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 DESENVOLVIDOS PELA ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS BUSINESS

BIOPELLETS PALHA E BAGAÇO CANA-DE-AÇÚCAR E CANA ENERGIA. Soluções na área de projetos de

aproveitamento da biomassa do setor sucroenergético e da cana energia para a produção de pellets. A Brasil

Biomassa desenvolveu com sucesso as principais unidades industriais de processamento de pellets com o uso da

palha e do bagaço de cana-de-açúcar. O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é um combustível sólido

de granulado de resíduos de bagaço de cana prensado, proveniente de processo industrial do setor sucroalcooleiro.

O pellet de bagaço e da palha da cana-de-açúcar é obtido por trefilação de bagaço. A compactação do material é

garantida pela consistência do insumo e permite a produção. A Brasil Biomassa foi contratada pelo maior grupo

sucroenergético do Brasil, a Cosan Biomassa para o desenvolvimento do projeto sustentável de aproveitamento

dos resíduos de bagaço e da palha da cana na transformação de pellets em Lins no Estado de São Paulo com a

produção de 175.000 mt/ano.
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A Brasil Biomassa já desenvolveu com sucesso projetos e estudos de viabilidade no aproveitamento e o uso da

cana energia para o processamento de pellets. A Brasil Biomassa foi contratada para o desenvolvimento do maior

projeto mundial de pellets da cana energia. Estamos implantando para a IKOS Internacional uma unidade industrial

de pellets da cana energia com a produção anual de 1.600.000 mt/ano onde a instalação compõem uma unidade

de armazenamento de matéria-prima e duas instalações industriais (primeira de moagem e secagem industrial e

uma segunda para o processo de peletização e resfriamento de pellets). A unidade pode comportar dois sistema de

geração de energia térmica (três fornalhas e três secadores industriais) e um sistema de co-geração de energia, três

linhas especiais para o processamento, moagem e trituração industrial (com cinco moinho martelos em cada linha.

Para alcançar uma granulometria para o processo de peletização (seis peletizadoras industriais) ao sistema de

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

matéria-prima pronta. A planta industrial de pellets vai operar ininterruptamente, requerendo um contínuo

abastecimento de biomassa para a geração de energia térmica e de biomassa energética para o processo. A

unidade vai operar 8.760 horas/ano para produção de pellets.

mailto:DIRETORIA@BRASILBIOMASSA.COM.BR
mailto:DIRETORIA@PELLETSBRASIL.COM.BR
https://www.brasilbiomassa.com.br/
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ABIB BRASIL BIOMASSA PELLETS                                               TECNOLOGIA MODULAR PELLETS  

INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Os equipamentos de produção de pellets atendem a requisitos rigorosos de eficiência e a garantia qualidade do produto final e de alto desempenho em cada processo industrial. Esta é a

única tecnologia disponível no Brasil da forma compacta para o aproveitamento da biomassa para produção de pellets. O sistema de processamento compacto e modular de produção de pellets utiliza os resíduos industriais com

baixo valor agregado (seco na forma de serragem ou micro-pó), ocupando um pequeno espaço na unidade fabril (adaptável em instalações industriais), com um reduzido custo de aquisição (menor número de equipamentos e um

baixo preço dos equipamentos no mercado nacional e internacional). Com uma possibilidade de mudança de local de produção (facilidade no desenvolvimento industrial) e com uma produção de alta qualidade (padrão

internacional dos equipamentos).

SOLUÇÃO ECONÔMICA PARA

EMPRESAS E INVESTIDORES

PRODUÇÃO PELLETS ENPLUS

A1. Uma solução econômica

para os pequenos e médios

empresários e investidores com

o desenvolvimento da unidade

industrial compacta e modular

de processamento de pellets

com uma redução nos custos

(instalação industrial e

equipamentos).

O sistema de processamento

modular e compacto de

produção de pellets une a

inovação com a modernidade

em termos de tecnologia.

CRÉDITO INTERNACIONAL.

Ressaltamos o benefício da

linha de financiamento

internacional (de fácil acesso

para os projetos compactos e

modulares sem a necessidade

uma garantia real, com a

avaliação da contabilidade da

empresa por dois anos) com a

garantia de venda de toda a

produção industrial ao

mercado internacional (preço

médio de exportação de pellets

de R$ 1050,00 Porto Brasil) e

ao mercado interno (para o

setor de avicultura, frigoríficos

e aquecimento de grãos com

base de preço na planta de R$

620,00 a tonelada).



No ano de 2018 até o presente momento a Brasil Biomassa Pellets Business está trabalhando nos projetos

compactos e modulares de produção de pellets. Esta é a única tecnologia no Brasil no desenvolvimento de uma

unidade modular de produção de pellets. Foi contratada pelas empresas para o desenvolvimento de uma unidade

industrial compacta de processamento de pellets de madeira:

Cetesa Industrial em pleno funcionamento (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia

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

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

financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina.

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

os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa Catarina)

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

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

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

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

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

equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets de Pinus em Canela no Rio Grande do Sul).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em São José SC).

Casa Nova Comércio de Pellets Ltda (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial

e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira na Bahia).

Amêndoas do Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing

para a unidade de processamento de pellets de madeira no Ceará).

Granosul Brasil (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Fontes Usinas (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

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

Yrendague Sociedad Anonima (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento internacional concedido

pela agência de fomento da Itália, engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets no Paraguay).

Valorem Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a

unidade de processamento de pellets de madeira no Paraná).

Betel Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de em Ioanópolis São Paulo).

RD Estruturas Metálicas Ltda (desenvolvimento d plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de pellets de madeira em Nova Veneza Santa Catarina).

Itaberá Comércio de Madeiras Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento,

engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Itaberá São Paulo).

Grow Conultoria e Gestão Florestal Ltda (desenvolvimento do plano de negócios, estudo de viabilidade e o

mapeamento florestal no Paraná.


