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INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A Pellets Brasil (administrada pela Brasil

Biomassa Consultoria e Engenharia e os parceiros industriais nacionais e internacional) desenvolve uma

tecnologia industrial (completa e modular) desde o sistema de refinação da matéria-prima (picagem e

moagem industrial), do processo de secagem industrial e de geração de energia térmica (secador

rotativo e fornalha industrial) com os periféricos (transportadores, elevadores, válvulas, filtros,

condicionadores, exaustores e silos) e sistema de peletização, resfriamento e embalagem industrial e

apoio técnico em engenharia industrial especializada na integralização e montagem dos equipamentos.

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).

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.

QUALIDADE INTERNACIONAL EQUIPAMENTOS. Todos os equipamentos detém uma

certificação nacional e internacional (como a certificação do sistema de gestão da

qualidade 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.

• 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.
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GARANTIA DE QUALIDADE DE PRODUÇÃO E DO PRODUTO FINAL. 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.

• 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.

• 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 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.

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

queima com redução de partículas (menor emissões dos GEE). 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.
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AVANÇO DE CONSUMO PELLETS NO BRASIL. 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 550,00 á RS 600,00 tonelada), fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, oficinas de

pintura de veículos, estufas de flores, calefação de moradias e hotéis rurais, aquecimento de água (mais

de 300 hotéis como a rede Mercury utilizam pellets preço de RS 580,00 á R$ 620,00 tonelada e 15

clubes esportivos como o Santa Mônica Clube de Campo com o preço de RS 620,00 á R$ 820,00

tonelada utilizam pellets para aquecimento), frigoríficos, na indústria (todas que utilizam caldeiras

industriais), como cama para animais (cavalos e gatos), como desodorizador de geladeiras e preventivo

à dengue quando aplicado em pratinhos de vasos, centros de saúde, restaurantes e cafés, no comércio

(geração de energia térmica) e para o aquecimento residencial e em grandes construções como

hospitais, escolas e outros edifícios públicos.

Dois setores podem alavancar o desenvolvimento do setor de pellets no Brasil. Para a secagem de grãos

(safra 2017 foi de 238,7 milhões de toneladas) 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.

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 de pellets no Brasil.

AVANÇO GLOBAL PELLETS. 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, crescendo a uma taxa CAGR de 7,3% durante o período de previsão.

Avanços tecnológicos, disponibilidade de créditos internacionais para projetos de

produção e consumo de pellets, foco crescente em pesquisa e desenvolvimento,

benefícios ambientais e apoio dos governos da União Européia, China, Japão e Coréia do

Sul são os principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado.

DIRETRIZES DO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONSUMO DE PELLETS



EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. Segundo dados do European Pellet Centre nos Estados Unidos (51% das plantas industriais

de produção de pellets) e na União Européia (72% das plantas industriais de produção de pellets) têm capacidade instalada

inferior a 20 mil toneladas de produção por ano. Na Ásia este índice chega a 95% com plantas industriais de produção de

pellets com a capacidade de produção de 15 mil ton/ano. No Brasil 80% das empresas produtoras de pellets tem uma

capacidade anual máxima de 15.000 ton/pellets. Assim estamos desenvolvendo uma moderna tecnologia compacta e

modular de produção de pellets.
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PORQUE UMA UNIDADE COMPACTA E MODULAR DE

PRODUÇÃO DE PELLETS. Visando o progresso do setor de

produção de pellets (produtores florestais, da indústria do

processamento da madeira, sucroenergético, agroindustrial e

empreendedores e investidores) os engenheiros da Brasil

Biomassa PelletsBrasil desenvolveram com apoio de uma

equipe especializada de engenheiros da Itália uma estrutura

industrial modular e compacta (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).

O sistema de processamento compacto de produção de pellets

une a inovação com a modernidade em termos de tecnologia de

compactação.

A unidade industrial utilizada 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).
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INDUSTRIAL PELLETS. O empreendimento é a Indústria Compacta e

Modular de Produção de Pellets de Madeira e a meta é produzir

13.824 toneladas de pellets por ano. Ressaltamos que a tecnologia

de processamento de pellets de madeira comporta um sistema

básico de refinação, peletização e resfriamento industrial e o

sistema de embalagem manual de pellets (com transporte e de

elevador de canecas).

Curto espaço de tempo entre a contratação e operação

Custo de aquisição reduzido

Pouco espaço ocupado e totalmente adaptável para implantação em instalações existentes

Possibilidade real de ampliação ou até a mudança de endereço

Flexibilidade para trocas de formulação

Garantia de desempenho e  capacidade de produção de 1,3/1,6 ton. hora de pellets

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA MODULAR E COMPACTA DE 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,

identificada em levantamento planialtimétrico. A indústria moderna para o processamento

de pellets de capacidade de produção de 11.232 á 13.824 toneladas de pellets sendo um

empreendimento industrial de baixo impacto ambiental com área aberta para o recebimento

da matéria-prima e para o tráfego de caminhões de entrada e saída. O projeto de engenharia

construtiva contempla uma área total construída e coberta de 375,00 básica) á 500,00

(completa) m². para a instalação 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 da unidade industrial vem em prever,

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

saída do produto final.

INOVADORA TECNOLOGIA INDUSTRIAL. Assim, estamos apresentamos uma solução completa, rentável

e econômica para as empresas e investidores, para desenvolvimento de uma unidade industrial

modular e compacta de processamento de biomassa florestal e industrial para a produção de pellets

com segurança e qualidade internacional para a produção energética de pellets. 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) E uma planta

completa com um sistema básico de refinação, peletização e resfriamento industrial e o sistema de

embalagem manual de pellets (com transporte e de elevador de canecas) com a (capacidade industrial

de produção de 11.232 á 13.824 toneladas de pellets por ano.
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TECNOLOGIA INDUSTRIAL COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS. A matéria-

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

de matéria-prima (área de armazenamento de matéria-prima). A matéria-

prima será transportada até a área de pré-armazenamento e de refinação

industrial e depois ao silo de matéria-prima (podendo ficar armazenada por

três dias em retenção da biomassa) e ao processo peletização e resfriamento

industrial.

Do silo de armazenamento da matéria-prima seca será transportada para o

processo de peletização. A fibra é comprimida por rolos de prensagem

(granulador) com um dimensionamento para a produção de pellets (6,5mm).

A prensagem é completado por dois rolos no interior da matriz, que alimenta

o material com orifícios criando uma alta pressão. O calor resultante da

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

produto final.

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

diâmetro de 6,5 mm de com um comprimento de 15 a 20 mm. Cada pressão

produz cerca de 1,3 á 1,6 toneladas métricas de pellets por hora. O vapor

acrescentado e calor de liberação de atrito durante a prensagem aumentam a

temperatura do pellets e é transportado para o sistema de refrigeração por

contra-fluxo.

O resfriamento é necessário para garantir a estabilidade estrutural do

sedimento (pellets). 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.

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.

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 

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA MODULAR E COMPACTA DE PRODUÇÃO DE PELLETS  



LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 02 PARAFUSO DE ALMENTAÇÃO 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

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 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
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LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 03 SISTEMA DE REFINAÇÃO MOINHO MARTELO

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

motor kW 55 2 pólos e quatro placas de suporte com sistema de anti vibrações. Um rotor com 80 martelos diâmetro 400 mm. Uma

rede diâmetro 6 mm. Contendo separadores gravimétricos.

Execução em aço carbono com revestimento de prevenção de ferrugem exterior. Unidade de moedura na placa de aço com espessura

apropriada.



LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 04 SISTEMA DE DETECÇÃO DE FAÍSCAS. Sistema completo de detecção de faíscas como um

dispositivo de proteção da unidade industrial.

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 05 SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA REFINADA. Sistema de aspiração da matéria-

prima que passou pelo processo de refinação composto com de tubos de conexão para a caixa de alimentação do moinho martelo, um

ciclone e uma válvula do tipo estrela acoplada ao ventilador elétrico. Com o consumo energético de 15 Kw .

Ciclone completo de aspirador preparado por sucção e descarga pós proveniente do crivo vibrante. Nos ciclones se induz uma elevada

velocidade angular ao gás a depurar, gerando uma força centrífuga na partícula em suspensão muito superior a força gravitacional.

Este é extraído do ciclone no sentido vertical ascendente, através do tubo de aspiração concêntrico. Os sólidos descem em movimento

helicoidal pelas paredes do cone.

Completo: Os suportes de martelo que funcionam tanto no sentido horário como no sentido anti-horário para permitir apenas um giro

da superfície do batedor dos martelos. Com resistência elevada ao desgaste, podendo ser utilizado em quatro faces.Portas

aparafusadas na parte frontal da unidade de moedura para permitir a substituição dos martelos. Com dois pares de telas

semicirculares. E um dispositivo para substituição de telas rápidas e de extração lateral. Base em barras de corte e força adequada.

Consumo energético 160 Kw O material é introduzido verticalmente pela parte de cima da máquina. Martelos planos de aço, rodando

em alta velocidade, quebram materiais alimentados até virarem grãos/pó (definido pela malha da peneira escolhida). Elementos

estacionários de refinamento integrados no moinho ajudam na redução de tamanho. A descarga do produto final pode ser realizada

pneumaticamente. Cuba de alimentação.

Carcaça. Fabricada em aço carbono de alta qualidade. Fácil limpeza e manutenção através de duas portas que dão total acesso à

câmara de moagem, rotor e peneira (em ambos os lados da máquina) Eixo e mancais. Equipado com martelos de impacto, suspensos

de forma oscilante, adequados em formato, tipo e quantidade à respectiva finalidade de aplicação da máquina.

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
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LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 08 SISTEMA DE PELETIZAÇÃO INDUSTRIAL. Sistema completo com condicionador, um sistema

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

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

sistema refrigerado (rollers) e uma caixa de ferramentas.

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

Composto de bocal de alimentação para a câmara de compressão (entrada do produto através parafuso acionado por um motor redutor

Kw 0,37). Construída inteiramente em aço inoxidável com um magneto para a separação de corpos ferrosos.

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

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

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

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 06 SISTEMA DE TRANSPORTE DE 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. Com o

consumo energético de 4,0 Kw

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 07 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. . Sistema de abastecimento da matéria-

prima refinada e seca com parafuso de extração e uma broca de extração de matéria-prima do silo para alimentação do sistema de

peletização. Parafuso de ciclo de mistura com porta pneumática para descarga e abertura através cilindro pneumático. Composto

ainda com válvula estrela para verificar a pressão no ar (silo). Não utiliza tirantes para travamento dos painéis laterais e respeita os

ângulos de escoamento.

Construído em chapas de aço em formato cilíndrico com anéis parafusáveis, sendo, portanto totalmente desmontável. Com o consumo

energético de 4,5 Kw .
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Componentes principais e características do sistema de peletização:

1 Parafuso de alimentação composto de carpintaria de aço inoxidável, um parafuso espiral variável do passo, um redutor com

acoplamento flexível e inversor e uma placa magnética posicionada na extremidade do alimentador.

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

um motor elétrico e movimentação da correia com a possibilidade de anexar o pedido de admissão de água e/ou vapor e de um

termômetro para verificar a temperatura do produto.

3 Duto de alimentação composto de carpintaria de aço inoxidável com porta inspeção. O duto pode ser "forçado" ou "com a

passagem pneumática", escolhido de acordo com o tipo de produto a pelota.

4 Moinho da pelota composto de carpintaria eletrosoldado de alta espessura, uma unidade de prensagem protegida por uma escotilha

de segurança, equipada com dispositivo com amplo acesso ao dado, um rotor de aço da liga conduzido pela transmissão da correia.

Rolamentos feitos para a duração longa com um guincho para a montagem fácil e segura ou desmontagem. A lubrificação é efetuada

por uma unidade automática, constituída por: distribuidor, filtros, sistema de dosagem. Em caso de emergência, o a lubrificação pode

ser feita manualmente através de pontos na parte o eixo principal, também quando o moinho da pelota está funcionando;

Feito de aço inoxidável com a conexão de dispositivo "securlock", feita para uma fixação segura, com dois (2) rolos equipados com

dispositivo ajustável para o rolo adesão ao dado. Aço inoxidável produto com desviador para permitir uma distribuição regular do

produto. Unidade de corte ajustável também enquanto a máquina está funcionando. Dispositivo de segurança à prova de choque (para

evitar quebrar o stress pressionando a unidade, causada por corpos estranhos ou ações erradas). Corrediça do motor principal à

esquerda da unidade de prensagem.

Rotor acionado por correia de transmissão, fornecido com um eixo principal feita de liga de aço. Suportes especialmente dimensionado

para uma vida longa. Lubrificação realizado por uma unidade de controle automático que inclui: Distribuidor, filtro, sistema de

dosagem. Na ocorrência, pode ser realizado manualmente por meio de encaixes posicionado na parte traseira da máquina, mesmo

durante o funcionamento. O dado feita de liga de aço; dispositivo "Securlock", projetado para instalação segura do molde. Dispositivo

de segurança à prova de choque (para evitar tensões prejudiciais causados por corpos estranhos ou manobras incorretas).
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LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 11 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. O sistema de resfriamento

industrial é projetado para garantir a maior eficiência de troca térmica sem contaminação ou danos ao produto.

Compacto atende a altas capacidades com reduzido consumo de energia conseguindo assim um balanço energético positivo.

Características Técnicas: Dimensão da câmara de resfriamento (mm): 1.800 x 1.800 Área de resfriamento (m²): 3,24.

Potência do distribuidor de produto (KW): 0,75 Grelha de descarga acionada por sistema pneumático: Garante o escoamento suave

sem causar quebras ao produto final.

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

Capacidade de resfriamento 1,4 á 1,6 ton/h de pellets de 6mm/diam, 11kw

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 09 SISTEMA DE TRANSPORTE DE PELLETS. Sistema de transporte dos pellets produzidos

(evacuação da peletizadora) e quentes para o sistema de refrigeração industrial. Retirada de peças metálicas em contato com os

pellets. Sistema de construção em aço inoxidável. Com o consumo energético de 0,75 Kw

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 10 PENEIRA VIBRATÓRIA.. Sistema de separação dos pellets através de peneira circular

vibratória. Com o consumo energético de 0,75 Kw

Componentes principais e características do equipamento:

Frame com barras da seção e um dimensionamento especial. Caixa de vibração feita para a seleção correta do produto e para a

instalação de telas e dispositivos de tensão para eles. Descarregamento da boca com duas saídas diferentes: uma para peneiração

produto e um para a poeira. Componentes elásticos determinados pela mola helicoidal que concedem a funcionamento correto da

peneira. Unidade vibratória feita de um par de motores vibratórios com massa excêntrica ajustável para mudar o movimento vibratório.
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LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 12 ELEVADOR DE CANECAS. É constituído basicamente de uma série de canecas espaçadas,

montadas em corrente ou correia. Os esticadores, que podem ser do tipo parafuso ou gravidade, compensam a variação do

comprimento da correia ou da corrente devido a sua elasticidade, mudanças de temperatura, condições atmosféricas e desgaste.

Construção robusta: Portas de manutenção e/ou inspeção com fecho rápido instaladas na base, no cabeçote e em um dos

corpos intermediários: permitem, além da visualização do processo, acesso ao interior do equipamento facilitando eventuais

manutenções ou troca de canecas. Com o consumo energético de 1,1 Kw

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 13 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO TIPO HOPPER. Sistema de alimentação do tipo Hopper

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 14 MÁQUINA DE EMBALAGEM MANUAL.

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 15 TERMO SOLDADOR

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 16 SISTEMA DE EMBALAGEM. Embalagem extensível para empacotamento em sacos grandes

(big bags) completos.

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 17 SISTEMA DE EMPACOTAMENTO Sistema de empacotamento com válvula eletro pneumática

de duas vias.

LINHA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 18 SISTEMA COMPLETO DE FILTRAGEM Sistema de Filtragem.
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DIFERENCIAIS COMPETITIVOS. O mercado nacional precisa de empresas que atuem com

sustentabilidade e que visem a geração de novos empregos. O empreendedor vai aproveitar de forma

sustentável parte dos seus ativos industriais (baixo valor agregado) para a produção sustentável de

pellets para a geração de energia e para diminuir as emissões dos gases do efeito estufa. Este é um

diferencial do negócio. As perspectivas atuais de crescimento do mercado de consumo energético

trouxeram a necessidade de uma reflexão estratégica do grupo para encontrar novos caminhos de

desenvolvimento e uma visão de um negócio promissor e sustentável. O grupo empresarial apresenta

um novo ciclo de crescimento sustentado na consolidação do projeto de produção de pellets.

A construção de uma fábrica de pellets surge também como uma oportunidade de investimento,

através da qual o Grupo entrou no segmento de grande crescimento beneficiando de uma

diversificação da sua base industrial. Com esta planta, podem se consolidar com a primeira grande

planta industrial sustentável de produção de pellets que será exemplo não apenas para o Brasil, mas

para toda a comunidade internacional.
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Pretende em alavancar a sua experiência em matéria de transformação florestal em

processo industrial de alta tecnologia, entrando num setor em grande crescimento, que

surge como uma alternativa renovável e sustentável à utilização de combustíveis fósseis.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL DA EMPRESA. É fundamental que exista uma

consciência global que engaje todos num processo de desenvolvimento tendo como meta

a preservação do meio ambiente, a promoção dos direitos humanos e a construção de

uma sociedade economicamente justa. A empresa vai conduzir a unidade industrial de

forma sustentável, respeitando o meio-ambiente e as leis ambientais. A empresa está

convicta da importância do desenvolvimento do País, alinha-se às melhores práticas

mundiais que preconizam a sustentabilidade e a boa administração. Assim, considera o

crescimento sustentável, representado pelo tripé do desenvolvimento econômico,

ambiental e social, como um importante componente de responsabilidade corporativa,

agregando valor na gestão e fomentando a responsabilidade socioambiental.

EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE. Localizado numa região com grande número de

estabelecimentos produtores de madeira com grande geração de resíduos florestais e

industriais onde o principal objetivo será a produção industrial ecologicamente correta e

viável de pellets contribuindo para a preservação ao meio-ambiente (composição e a

emissão de 18 gases que causam o efeito estufa). Com a intensa necessidade global de

tecnologias limpas para a geração de energia, o projeto possui conceitos econômicos,

sociais e ambientais legítimos de uma inovação tecnológica. A empresa pretende

realizar todo o processo de industrialização a utilização dos ativos florestais e industriais

da região (geração de empregos e negócios como a revitalização do setor florestal)

utilizando a logística estadual (sistema rodoviário) até o porto. Isto permitirá uma maior

segurança no controle, na qualidade e na procedência do produto final, garantindo o

impacto ambiental e a sustentabilidade do projeto 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 desenvolvida pelos engenheiros da PelletsBrasil e da engenharia da empresa italiana

de equipamentos com credenciamento internacional) de produção de pellets que atende todas as

normas vigentes de qualidade no Brasil (norma ISO 9001).

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

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

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

taxas de juros são compatíveis às praticadas no mercado internacional , 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.



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 e ainda assim ter a possibilidade

de receber à vista, descontando as notas promissórios garantidas em um banco italiano e sem

burocracia de financiamento) de financiamento (sem garantia real, sem juros apenas uma taxa de

securitização e desconto de 2,5% ao ano e sem burocracia de financiamento com aprovação em 15

dias avaliando os balanços da empresa – capacidade financeira de pagamento do financiamento

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

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

estrutura para o importador: Termos de pagamentos com prazos maiores e taxas competitivas sem a

necessidade de utilizar linhas bancárias. A estrutura é de um financiamento direto do fornecedor.
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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.



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.
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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). Esta é a única tecnologia em desenvolvimento no Brasil na

forma compacta de produção de 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).
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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. Produto qualidade internacional (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.



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 do produto

(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.
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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.

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. 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.

17. 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. 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

entre R$ 550,00 á R$ 750,00 a tonelada.
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18. Além disso, o desenvolvimento tecnológico dos equipamentos para a combustão de pellets de biomassa tem crescido no mercado brasileiro (mais de 200 redes de hotelarias e aquecimento de

piscinas utilizam pellets). Atualmente as cooperativas (aquecimento de grãos) e o setor de avicultura (aquecimento térmico) estão utilizando pellets para geração de energia térmica, necessitando

que sejam implantadas novas unidades industriais para abastecer o mercado interno. A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets em todo o sistema de aviários. São mais de

10.500 aviários no Brasil com o uso de mais de 250.000 ton./mês de pellets. A maior empresa de proteína animal do Brasil pretende em utilizar em 2018 mais de 35.000 ton./mês no Rio Grande do

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

19. Utilizando a tecnologia compacta de produção de pellets temos um excelente resultado financeiro e o retorno dos investimentos. Em nosso modelo de negócio você tem um investimento médio

em equipamentos para uma unidade de produção de 01 ton./hora de RS 500.000,00 e no primeiro ano de trabalho tem um faturamento de venda do seu produto no mercado interno (RS

3.960.000,00) ou para exportação (R$ 3.991.680,00). No nosso modelo de negócio o financiamento internacional dos equipamentos (linha de financiamento de quatro anos) você vai pagar em oito

parcelas (mínimo de R$ 71.250,00). E ainda a rentabilidade da unidade compacta no primeiro ano será de 38,55% e após o financiamento 43,50% com um playback simples de 1,3 anos para

recuperar todo o investimento um índice de lucratividade onde em cada R$ 1,00 investido na empresa, depois de 4 anos resultará em R$ 5,25 o capital, uma taxa interna de retorno de 38,%

extremamente positiva para a implantação da unidade industrial e no fluxo de caixa projetado a recuperação de todo o investimento será em 1,4 anos..
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20. Utilizando a tecnologia compacta de produção de pellets temos um excelente resultado financeiro e o

retorno dos investimentos. Em nosso modelo de negócio você tem um investimento médio de RS

1.190.202,97 (com os encargos financeiros) em equipamentos para uma unidade de produção de anual de

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

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

4.903.775,7 (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 onde em cada R$ 1,00

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

extremamente positiva para a implantação da unidade industrial.
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TESTE INDUSTRIAL E

CERTIFICAÇÃO DO PELLETS DE

COMO QUALIDADE ENPLUS A1

JUSTIFICATIVA DA INSTALAÇÃO DA UNIDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE PELLETS. As

principais justificativas para a implantação do empreendimento industrial de produção de

pellets são de ordem: desenvolvimento, técnica, locacional, socioeconômica e ambiental.

DESENVOLVIMENTO. O Estado tem uma política de incentivo a novas empresas deve ser

alvo do planejamento estratégico estadual e municipal, desde que sejam respeitadas as

condicionantes do processo de licenciamento ambiental.

No contexto, a instalação de uma empresa inovadora poderá trazer benefícios à região,

principalmente em termos de melhoria de infra-estrutura de acesso como pela geração de

empregos, renda e aumento da arrecadação municipal a partir da instalação da empresa.

Para isto tem uma linha especial de crédito.

Ressalta-se que a área industrial possui características de infra-estrutura incompleta

associada com uma baixa densidade demográfica da região está sendo foco de

desenvolvimento com a previsão de novos empreendimentos imobiliários e empresariais.

Foi extremamente importante para a região a instalação de uma unidade industrial de

produção de pellets.

TÉCNICA. Os resíduos de madeira, como por exemplo os pellets, como insumo energético

são uma importante alternativa de energia, tendo em vista que se trata de uma fonte

renovável e descentralizada, que promove a geração de empregos no campo e renda

adicional.
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LOCACIONAL. O empreendimento industrial apresentou uma visão integrada, entre o

recebimento da matéria prima e a futura produção de pellets. Dessa forma, para compor à

análise de alternativas locacionais é necessário que sejam considerados os seguintes

fatores: A existência de áreas já cultivadas com florestas na região é um atrativo para a

implantação da unidade industrial de peletização, pois tal fator facilita o fornecimento de

matéria prima (madeira). Considerando o aspecto de infraestrutura, o Estado possui hoje

um dos mais modernos sistemas de transporte intermodal, constituído de rodovias,

ferrovias, portos e aeroportos. As características físicas do Porto e de todo o seu complexo

de unidades portuárias, bem como a sua distância em relação aos principais mercados

consumidores da Europa e dos Estados Unidos, confere-lhe a categoria de um dos mais

importantes portos marítimos brasileiros.

SOCIOECONÔMICA. A adoção de energias renováveis é fundamental para o

desenvolvimento industrial. Definições como essas devem ser direcionadoras de soluções

das ações economicamente mais vantajosas e com menores impactos ambientais. O

empreendimento industrial é suma importância para o crescimento do estado e da região,

em termos econômicos e sociais, com a geração de empregos e renda, em um região

carente e com indicadores sociais abaixo da média brasileira.

AMBIENTAL. O setor de produção de pellets trata-se de um sistema industrial diferenciado

dos demais produtos agrícolas e florestais, em função do seu caráter de reciclagem dos

resíduos industriais. Outras vantagens deste processo serão listadas a seguir: Utilização

dos pellets favorável ao meio ambiente, pois o CO2 emitido em sua queima é recuperado

no crescimento de uma árvore. Possui baixas emissões de gases de efeito estufa. Possui

alto poder de produção de calor. Pellets para aquecimento reduzem a dependência

energética em relação ao gás e ao petróleo. É uma forma de energia renovável.
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VANTAGENS NA PRODUÇÃO E USO DE PELLETS. Deste modo advêm várias vantagens provenientes

da utilização de pellets quando comparados com outros combustíveis, dos quais se pode destacar:

Os pellets de madeira são o combustível sólido mais limpo. Devido às caldeiras de combustão

altamente eficientes desenvolvidas ao longo dos últimos anos, a emissão de compostos químicos,

como óxidos de nitrogênio (NOx), ou compostos orgânicos voláteis, é muito reduzida, o que torna os

pellets uma das formas de aquecimento menos poluentes disponíveis atualmente no mercado.

A combustão é muito mais eficiente e liberta menos fumaça que a lenha normal (elevada umidade).

Isto é devido ao baixo teor de umidade dos pellets. Outra vantagem dos pellets, comparados a

outros biocombustíveis sólidos, é a alta densidade energética, que os coloca em um nível

comparável ao dos combustíveis fósseis. Os pellets têm teor de umidade em torno de 7%, com

densidade a granel superior a 650 kg/m³, comparados ao cavaco, cujo teor de umidade oscila

entre 40% e 50% de umidade e densidade a granel, na ordem de 220 a 250 kg/m³ . 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.

Assim sendo, os pellets de madeira ocupam muito menos espaço de armazenamento e de

transporte.

Redução da dependência energética em relação aos combustíveis fósseis como o gás e o petróleo

representam um ponto muito importante no consumo de pellets, devido ao crescente aumento dos

preços destes combustíveis e à diminuição das suas reservas.

Quanto às suas dimensões, os pellets de madeira apresentam de 6 a 8 mm de diâmetro, e

de 10 a 40 mm de comprimento. Sua geometria cilíndrica regular e o pequeno tamanho

possibilitam uma alimentação contínua e extremamente calibrada de caldeiras, onde

ocorre a combustão dos pellets.

Outra vantagem dos pellets, comparados a outros biocombustíveis sólidos, é a ausência

de risco fitossanitário, que pode ocorrer com cavacos e outros subprodutos madeireiros

que podem ser infestados por insetos perigosos para as florestas, especialmente

nematódeos do pinheiro. Esse aspecto é importante para a Europa, que impôs restrições

sanitárias à importação dessa biomassa, especialmente da América do Norte.

Outra vantagem que coloca o pellet no centro da politica de mudança de matriz energética

nos países europeus é sua baixa emissão de CO² durante a combustão, comparado às

energias fósseis. O balanço energético global da cadeia do pellet industrial vindo do

Canadá, incluindo a produção e o transporte até a usina consumidora final, mostra um

saldo positivo que permite a realização de uma economia importante de emissão de GEE,

comparado à produção de eletricidade a partir de carvão. A quantidade de CO² por kWh

produzida é até seis vezes inferior à de óleo combustível, no caso do aquecimento

residencial. Na área econômica, a matéria-prima para a produção de pellets apresenta

uma grande disponibilidade e versatilidade. A matéria-prima pode ser proveniente de

diversas fontes, pode provir de resíduos florestais, industriais ou agrícolas e de plantações

dedicadas.

Redução dos riscos de incêndios florestais. Como uma das fontes de matéria-prima para a

produção de pellets é os resíduos provenientes da limpeza das florestas, este fator

contribui significativamente para a redução do risco de incêndios. Preços mais atrativo

quando comparado com outros combustíveis. O uso de resíduos florestais e também dos

desperdícios provenientes da indústria da madeira permite a obtenção da matéria-prima
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O transporte e armazenamento de pellets é uma tarefa simples, devido à sua grande densidade (superior

a 650 kg/m3, facilita e aperfeiçoa as operações de armazenamento e de transporte, principalmente em

distâncias mais longas) e ao baixo risco de combustão.

Destacamos ainda que um m3 de pellets contém 4 vezes mais energia do que um m3 de biomassa

(cavaco de madeira) seca, produz metade de cinza, tornando vantajoso quando utilizado como

combustível. Os pellets ocupam cerca de 3 vezes menos espaço, o que é vantajoso para o

armazenamento e transporte.

Algumas caldeiras disponíveis no mercado nacional e internacional podem utilizar quer biomassa

(cavaco de madeira) quer pellets pois têm um sistema de controle eletrônico capaz de adaptar os

parâmetros de combustão ao combustível selecionado. Esta flexibilidade na utilização do combustível

pode revelar-se bastante útil e econômica.

Porém, neste caso, quer o armazenamento, quer o sistema de alimentação de combustível devem ser

projetados tendo em consideração os dois tipos de combustíveis. O poder calorífico inferior dos pellets

de madeira é próximo de 18 MJ/kg enquanto que no caso dos combustíveis fósseis como o óleo diesel é

de 40,5 MJ/kg. Assim, e elaborando uma simples divisão, conclui-se que a combustão de 1kg de diesel

pode ser substituída por 2,25 kg de pellets, para que seja obtida a mesma quantidade de energia..

VANTAGENS DO USO DE PELLETS SOBRE OS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. Com o Protocolo de Quioto em

vigor, é interessante comparar os pellets com um combustível de baixo custo e bastante utilizado. A

comparação será feita de acordo com o valor como combustível e valor resultante das taxas de Quioto,

que representa os benefícios provenientes do aproveitamento da biomassa como fonte renovável. Os

pellets na Europa são vendidos em sacos de 15 e 20 kg (Big Bags) ou a granel, com um preço médio de

comercialização à saída da fábrica de 0,14 (euros)/kg, ou seja, 140 (euros)/ton. O valor comercial do

óleo diesel é de, aproximadamente, 0,45 (euros)/kg, ou seja, 450 (euros)/ton (preço indicativo das

companhias de energia na Europa para grandes consumidores).

O valor comercial de pellets de madeira relativamente aos combustíveis fósseis

como o óleo diesel inferior, traduzindo-se numa clara vantagem econômica (muito

menor volatilidade). A percentagem de carbono contido nos pellets de madeira é

cerca de 49%. Assim, a combustão completa de uma tonelada de pellets emite

0,49 toneladas de CO2.

UTILIZADORES DE PELLETS. O uso de pellets, pode ter três aplicações distintas:

Produção de Calor; Produção de Calor e Eletricidade (Co-geração ou CHP, Micro-

Co-geração ou Micro- CHP) e Produção de Eletricidade (através de Combustão

Dedicada ou Gaseificação).

Na Europa, Estados Unidos e no Canadá a principal utilização é no aquecimento

comercial e residencial de ambientes. Também é utilizado para a geração de

energia em plantas industriais. Quem utiliza o pellet não só contribui para a

mudança global do clima, mas também ajuda a reduzir o aquecimento global e o

efeito estufa.
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A utilização de pellets de madeira como combustível já é comum no Brasil em aplicações tão

diversificadas como em hotéis (aquecimento do edifício, piscina, área de spa), fornos de

padarias, fornos cerâmicos, aquecimento de estufas, aquecimento dos aviário, oficinas de

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

aquecimento de água, entre outros.

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

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

de vasos

O uso de pellets para aquecimento industrial na geração de energia (todas as indústrias que

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

aquecimento residencial.

Os sistemas de caldeiras a pellets podem ser aplicados em grandes construções como

hospitais, escolas e outros edifícios públicos.

A substituição de sistemas convencionais de caldeiras que se baseiam no uso de

combustíveis fósseis por sistemas de caldeiras que utilizam pellets de madeira, assume-

se como uma solução viável e que apresenta resultados econômicos e ambientais

bastante favoráveis a longo prazo.

O sistema automatizado de pellets é capaz de substituir na totalidade os sistemas

convencionais mais utilizados, ou funcionar como uma fonte de energia alternativa, dentro

de indústrias e empresas do comércio.

No setor residencial existe a possibilidade de implementar um sistema de caldeira a

pellets capaz de suprir as necessidades de aquecimento (aquecimento residencial +

aquecimento de consumo de água quente para chuveiros), ou de simplesmente substituir

a convencional lareira por um fogão a pellets de tecnologia mais avançada e que valoriza o

conceito estético.

Quando são concebidos os sistemas de aquecimento baseados em pellets de madeira, os

principais entraves no Brasil surgem relacionados, na maior parte, com o fornecimento

deste combustível e de espaço que é necessário para implementar esta solução.
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Destacamos alguns setores que utilizam pellets de madeira para geração de energia e aquecimento

no Brasil.

Um dos setores que consomem pellets para combustão no Brasil é de pizzaria. Atualmente existem

mais de 50 mil pizzarias no Brasil. Metade do setor encontra-se em São Paulo seguido pelo Rio

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Outro setor é de panificação. O segmento é

composto por mais de 63,2 mil panificadoras em todo o país.

Um grande consumidor de pellets de madeira no Brasil é de academias de natação. Existem mais de

23.400 unidades no Brasil, sendo que, aproximadamente, 60% desse total encontram-se no Estado

de São Paulo (Fonte: IHRSA).

De aquecimento indireto, tipo banho-maria com serpentina em tubos de cobre. Aplicação em

aquecimento de piscinas em geral, aquecimento de reservatórios, ou de abastecimento direto para

outras aplicações. Aplicação em aquecimento de piscinas em geral, aquecimento de reservatórios,

ou de abastecimento direto para outras aplicações. É o sistema de aquecimento mais econômico.

Gera 80% de economia em relação aos demais combustíveis, com total aproveitamento de calor

dissipado pela queima de combustível, com sistema de regulagem de tiragem do combustível

queimado e opção de reaproveitamento de calor na saída dos gases queimados para a chaminé e

damper de regulagem de saída dos gases queimados.

SETORES DE APLICAÇÃO NO USO DE PELLETS NO BRASIL. Aquecimento de pellets de madeira ou

geração de energia podem ser utilizados pela Indústria (todas que utilizam caldeiras industriais), no

comércio (geração de energia térmica) e para o aquecimento residencial.

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. Começa-se a denotar uma

tendência para a substituição dos sistemas convencionais que usam como

fonte os combustíveis fósseis.

O aquecimento moderno com pellets é muito diferente do aquecimento

tradicional de queima de lenha numa lareira. Ainda assim, só com o

amadurecimento da tecnologia é que o mercado residencial se tornou mais

receptivo à instalação deste tipo de sistema. Entretanto tanto a produção como

o consumo de pellets no Brasil está acrescendo 15% ao ano. Mas no futuro

teremos um avanço na produção e no consumo energético. Mas para que exista

um maior consumo no mercado interno é necessário um maior esforço na

informação desta fonte de energia (de forma clara aos consumidores). Outra

estratégia possível seria o aumento da qualidade geral dos pellets, bem como a

estandardização destes, permitindo assim aumentar o grau de confiança dos

consumidores
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AVANÇO DO CONSUMO DE PELLETS PELA AVICULTURA NO BRASIL. O Brasil é o terceiro país

de maior produção de frango de corte no mundo. Atualmente, as tecnologias envolvidas no

processo estão bem desenvolvidas e implicam alto consumo de energia. No entanto,

considerando-se as condições atuais de tecnologia, o sucesso ou o fracasso de uma criação

de frangos de corte se relaciona às condições ambientais a que as aves estão submetidas.

A climatização se torna uma solução estratégica, para se criar uma situação de maior

independência do clima externo, reduzindo a variabilidade da cadeia produtiva como um

todo.

O avicultor deve assegurar a zona de conforto entre 31ºC e 33ºC para recém nascidos (entre

um e sete dias de vida) e entre 21ºC a 23ºC para animais adultos, com umidade relativa entre

65% e 70%. Isso se constitui em um desafio, principalmente para os avicultores da região Sul

do país, especialmente nos períodos de frio, quando é necessário o aquecimento para a

manutenção da temperatura adequada do aviário.

O sistema de aquecimento com o uso de pellets possibilita aos aviários o controle preciso

da energia para o aquecimento. Com o uso de pellets em substituição à lenha para o

aquecimento dos aviários, os avicultores terão acesso a um combustível com poder

calorífico e durabilidade muito maior que a lenha e assim não despenderão muita mão de

obra para esse processo. A principal vantagem social do uso dos pellets está no fato do

funcionário não ter que inserir lenha a cada duas ou três horas, pois uma carga de pellets

no queimador permite aquecer o aviário por um longo período (controle automatizado).

Comparado com lenha que é utilizada para geração de vapor e aquecimento industrial, o

pellet de madeira apresenta muitas vantagens. O seu mais elevado poder calorífico e

densidade aparente e baixo teor de umidade (6,5 a 10%) trazem uma série de vantagens

sobre a biomassa e a lenha (média de 35 a 40% de teor de umidade). Quer ainda pela

maior densidade dos pellets de madeira ou quer pelo maior poder calorífico que facilitam

os custos de armazenamento e transporte e uma maior geração de energia. Considerando

os consumos atuais, a substituição parcial da lenha por pellets nos aviários, origina uma

redução anual dos custos com combustíveis entre 18% a 24%.

Atualmente as cooperativas (aquecimento de grãos) e o setor de avicultura (aquecimento

térmico) estão utilizando pellets para geração de energia térmica, necessitando que sejam

implantadas novas unidades industriais para abastecer o mercado interno.

A maior empresa de avicultura no Brasil está utilizando pellets em todo o sistema de

aviários. São mais de 10.500 aviários no Brasil com o uso de mais de 250.000 ton./mês

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

mais de 35.000 ton./mês no Rio Grande do sul e mais de 30.000 ton./mês no Paraná.
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VENDA DIRETA AOS OITOS DISTRIBUIODRES CREDENCIADOS NA ITÁLIA. A empresa produtora de pellets está negociando a sua produção

industrial para o mercado da Itália com os distribuidores de pellets credenciados e com acordo internacional comercial firmado com a Brasil

Biomassa. Venda de toda a produção industrial pelo período mínimo de cinco anos (mediante pré-contrato internacional) com um 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). O preço

de venda de pellets de qualidade para exportação é de euros 162,00 (FOB Porto Brasil). Veja as imagens dos distribuidores:
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BIOPELLETS.

Estrutura Punti di forza del Biopellet: Un nome Una Garanzia : ecosostenibilita’ e serieta’ dell’industria del legname austriaca. Mantieni i costi

di riscaldamento sotto controllo grazie al rapporto Qualita’/Prezzo. Minor logorio per le componenti del bruciatore. Residui di cenere ridotti.

72 SACCHI DA 15 KG – € 4,88 AL SACCO

PREZZO IVA INCLUSA 374,40€

FIRESTIXX

Punti di forza di Firestixx: Costi di riscaldamento più bassi grazie all’elevato rendimento, lunga vita utile per il bruciatore e la caldaia, gas di

scarico ridotti al minimo, cenere di legna estremamente ridotta, minima formazione di polvere ed elevato comfort di riscaldamento .

66 SACCHI DA 15 KG – € 5,20 AL SACCO

PREZZO IVA INCLUSA 353,10€

SUPERHOLZ

Punti di forza di Superholz: Colore bianchissimo, rapporto qualita/prezzo migliore della categoria, alta disponibilita’ in prevendita, elevato

comfort di riscaldamento.

66 SACCHI DA 15 KG – € 4,70 AL SACCO

PREZZO IVA INCLUSA 343,20€

BOSCHETTO

Punti di forza di Boschetto: Mix di materie prime che ne esalta le caratteristiche, il prezzo migliore della categoria e un potere calorifico

paragonabile ad una classe A1.

78 SACCHI DA 15 KG – € 3,97 AL SACCO

PREZZO IVA INCLUSA 327,60€
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BRASIL BIOMASSA PELLETS BRASIL             FINANCIAMENTO INTERNACIONAL    

ÍTEM 2019 R$) 2020 (R$)

RECEITA OPERACIONAL
Receita Operacional Venda Pellets

(Fábrica)
8.280.000,00 8.694.000,00

TOTAL RECEITA EMPRESA 8.280.000,00 8.694.000,00
MATERIAIS DIRETOS E INDIRETOS

Materiais Diretos (matéria-prima) 1.680.000,00 1.764.000,00
Materiais Indiretos 34.200,00 35.910,00

TOTAL MATERIAIS DIRETOS E
INDIRETOS

1.714.200,00 1.799.910,00

CUSTO DIRETOS E INDIRETOS D E PRODUÇÃO
Mão de Obra Terceirizada 

(Segurança, Limpeza)
24.000,00 25.200,00

Energia Elétrica 159.981,26 167.980,32
Manutenção Industrial e 
Equipamentos e Veículos

12.000,00 12.600,00

TOTAL CUSTO DIRETOS E INDIRETOS 195.981,26 205.780,32

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA
Material de Expediente e de

Escritório
24.000,00 25.200,00

Alimentação dos Funcionários 24.000,00 25.200,00
Telefone 24.000,00 25.200,00

Combustível 24.000,00 25.200,00
Água 24.000,00 25.200,00

Administração e Contabilidade 24.000,00 25.200,00
Internet Turbo 12.000,00 12.600,00

Sistema de Vigilância Eletrônica 24.000,00 25.200,00
Correio 24.000,00 25.200,00

Treinamento 24.000,00 25.200,00
Publicidade e Propaganda 24.000,00 25.200,00

TOTAL DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVA

252.000,00 264.600,00

DESPESAS COMERCIAIS E IMPOSTOS
Comissões sobre as Vendas 60.000,00 63.000,00

Seguros sobre as Vendas 24.000,00 25.200,00
Impostos Municipais 24.000,00 25.200,00

TOTAL DESPESAS COMERCIAIS 108.000,00 113.400.00
DESPESAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Despesas Trabalhista e 
Previdenciária

315.840,00 331.632,00

TOTAL DESPESAS TRABALHISTA 315.840,00 331.632,00
TOTAL DE DESPESAS 2.586.021,26 2.715.322,32

SALDO DE CAIXA (RECEITA-DESPESAS)

SALDO DE CAIXA 5.693.978,74 5.978.677,68
DESPESAS COM FINANCIAMENTO

Equipamentos e Encargos (total) 1.291.118,06
Transporte e Tributos Equipamentos 79.953,21

Construção Civil do Barracão Industrial 247.852,50
Engenharia e Montagem 82.536,34

RESULTADO FINAL (1.701.460,11)
RESULTADO FINAL 3.992.518,63 5.978.677,68
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PREÇO PELLETS  BRASIL JULHO 2018 (FÁBRICA) 

KOALA ENERGY  RIO NEGRINHO 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 620,00

Pellets de Madeira 100% Natural Sem Adição de Produtos Químicos. Madeira de 

Reflorestamento com Certificado FSC®. Sem adição produtos químicos. 

Qualidade Internacional - EN Plus A1. 

PELLETBRAZ PORTO FELIZ SP 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 620,00

Pellets 100% Pinus 6cm (diametro) 6,5% de Umidade Poder Calorifico 4700 

Km/Cal  Embalagens de 22kgs a 24kgs

Pellets de Madeira 100% Natural de Madeira de Pinus

ARAUPEL FOZ DO IGUAÇÚ 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 610,00

Diâmetro: 6 mm Poder calorífico: 4.600 Kcal/Kg. Resíduos: Baixo valor de cinzas, 

<0,50 % Umidade: 6% a 8%

Composição: Madeira de pinho 100% pura, prensada sem qualquer aditivo 

Conteúdo da embalagem: 15 kg 

NAC PELLETS SÃO PAULO

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 750,00

Pellets de Madeira , Pellets de Caroço de Açai

Pet Shop - Absorção Odor animal. Sacos com 2 kilos e 20 kilos,

BIOPELLETS LINS SÃO PAULO 

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 690,00

Pellet de Madeira Pinus. Sacos de 15kg ou BigBag ou a Granel. Temos 

queimadores, caldeiras, churrasqueiras a pellet. Potencias de 30.000 kcal/h até 

3.000.000 kcal/h

PELLETS PIOMADE FARROUPILHA RS

PREÇO FOB FÁBRICA R$ 680,00

Pellet Pinus 100% Certificado ENPlus A1

Produto em sacos de 15kg  Possuímos também Pellet para Gatos e Roedores.

PREÇO PELLETS EUROPA JULHO 2018 (EUROS) 

PAÍS PREÇO MÉDIO (EUROS) RESIDENCIAL

DINAMARCA 319

HOLANDA 312

BÉLGICA 330

ITÁLIA 394

AUSTRIA 319

ALEMANHA 310

ESPANHA 324

SUIÇA 399

FRANÇA 334

PORTUGAL 299

PREÇO PELLETS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ JULHO 2018 (US$) 

PAÍS PREÇO MÉDIO (DOLAR) INDUSTRIAL 

ESTADOS UNIDOS (1 TON/BAG) 381

CANADÁ 385

PREÇO PELLETS EUROPA J REINO UNIDO ULHO 2018 (EUROS)

MÊS PREÇO MÉDIO (EUROS) RESIDENCIAL (PRODUTORES) 

JULHO 
2018

Price from £265.00 to £269.00 for 1005 kg of Blazers Wood Pellets from LC Energy 
Price from £285.00 to £275.00 for 960 kg of Verdo Wood Pellets from Millhouse Wood 

Price £258.00 to £268.00 for 975 kg of Firepower Wood Pellets from White Horse Energy 

MARÇO

2018 

Price increase from £185.00 to £195.00 for 510 kg of LWP Premium Wood Pellets from Liverpool Wood Pellets 
Price from £290.00 to £299.00 for 1005 kg of Blazers Wood Pellets from LC Energy 

Price from £305.00 to £299.00 for 1000 kg of Balcas Brites Wood Pellets from LC Energy 
Price increase from £290.00 to £299.00 for 960 kg of Verdo Wood Pellets from LC Energy 



BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA EMPRESARIAL ENGENHARIA INDUSTRIAL MARKETING
BRASIL BIOMASSA CONSULTORIA E ENGENHARIA INDUSTRIAL. A Brasil Biomassa é mais que uma fornecedora de tecnologias e serviços, é um meio de desenvolvimento de indústrias e pessoas. A

Brasil Biomassa é hoje uma das marcas líderes do setor de consultoria e engenharia industrial em projetos sustentáveis, atuando como braço técnico e operacional das principais empresas nacionais

e internacionais dos segmentos industriais de energia, bioenergia, biomassa e pellets. Visando crescer ao lado de seus clientes, inovar e assumir cada vez mais desafios, a Brasil Biomassa marca o

ano em que completa quatorze anos de história com o desenvolvimento da inovadora tecnologia compacta e modular de aproveitamento da biomassa na produção de pellets.

Fundada em 2004, com sede em Curitiba e filial em São Paulo, a Brasil Biomassa é empresa líder na área de consultoria de empresas e engenharia industrial na implantação de projetos industriais

sustentáveis. A Brasil Biomassa participa (ou) e desenvolve(u) mais de 74 projetos industriais sustentáveis desde o desenvolvimento do plano estratégico de negócios, estudos de viabilidade

econômica e projeto de financiamento, engenharia industrial e linha de equipamentos de biomassa, briquete e pellets e para a implantação das unidades e a segurança com o marketing e a

comercialização de produtos para empresas do Brasil, Estados Unidos, Costa do Marfim, África do Sul e Coréia do Sul e da União Européia.

A Brasil Biomassa atua mercado consultivo com transparência e segurança e mantemos uma carteira de clientes com alto padrão de qualidade como os grupos empresariais : Desenvolvimento e em

funcionamento pela Brasil Biomassa ao Grupo Bertin Biopellets Brasil (implantação da unidade de pellets de madeira 72.000 mt/ano em funcionamento na cidade de Lins São Paulo) Grupo BMG

Desenvolvimento de estudos e projetos para implantação de unidades industriais de briquete de madeira em Santa Catarina, briquete de resíduos de babaçu no Piauí e briquete de resíduos de cacau

na Costa do Marfim (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia). Naturasul Engenharia (plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e contrato de compra de pellets em Porto Velho Rondônia). GSW Energia Renovável (desenvolvimento do plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de pellets em Dom Eliseu no Pará). Nova Itália Florestal (desenvolvimento plano

de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Porto Velho Rondônia). Saccaro

Móveis (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em

Caxias do Sul RS). Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo Cosan Biomassa Raizen (implantação da unidade de pellets com uso do bagaço e a palha da cana-de-açúcar 144.000 mt/ano .

Em pleno funcionamento na cidade de Jaú São Paulo com o desenvolvimento do planejamento estratégico, equipamentos e engenharia industrial, financiamento FINEP e contrato de compra da

produção de pellets para o Japão. Nova Itália Florestal (desenvolvimento plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e contrato de produção de

pellets em Porto Velho Rondônia). BrBiomassa Pellets (desenvolvimento do plano de marketing internacional e exportação de pellets no Paraná). Costamaq Industrial (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial Porto Alegre RS). GF Indústria de Pellets (plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Ananindeua Pará) Eurocorp Pellets Brasil (plano de negócios e estudo de viabilidade e

planejamento estratégico com os equipamentos e contrato de compra da produção de pellets em Otacilio Costa SC). Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e Energia Renovável Projetos Industriais

Sustentáveis ao Grupo Koala Pellets da cidade de Rio Negrinho Santa Catarina. Do processo de desenvolvimento industrial e de certificação para a exportação da produção industrial de pellets

(2.000 containers) para atender a grande demanda de consumo residencial de pellets da Itália (Porto de Itajaí até o Porto de Livorno na Itália). Oportunes Empreendimentos (plano de negócios,

estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing para a unidade de processamento de pellets de madeira em Otacilio Costa SC).
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Manchester Florestal – Grupo Slavieiro (plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de

pellets em Buruti Maranhão). Neumann Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento, engenharia industrial e marketing internacional para a unidade de processamento de

pellets em São Bento do Sul SC). Futuro Florestal (plano de negócios, estudo de viabilidade, financiamento para a unidade de processamento de pellets de madeira em Comodoro MT). CVC Celulose

((plano de negócios e estudo de viabilidade para a unidade de processamento de pellets de madeira em Rio Negrinho SC). Ceteza Industrial (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra de pellets em Canela RS. VPB Biomassa (desenvolvimento do plano de negócios e estudo

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

Biomass Corporation – IKOS Bioenergy – Grupo EBX ( Projeto de 1.600.000 mt/ano). Desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e o mapeamento de fornecimento de matéria-

prima e planejamento estratégico uma linha de equipamentos e engenharia industrial para produção de pellets da cana energia RJ. Irmãos Ferrari (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção pellets Sertãozinho RS). Serraria Santa Rita (desenvolvimento do plano de

negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico equipamentos e engenharia industrial em Dores do Rio Preto ES Butia WoodPellets (desenvolvimento do plano de negócios e estudo de

viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets em Butiá RS). Madeira Dellagnolo (desenvolvimento do plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e compra da produção de pellets em Santa Catarina). Adami (desenvolvimento do plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e reuniões com produtores internacionais em Caçador SC ). Desenvolvimento pela Brasil Biomassa e

Energia Renovável para a empresa Pelican Pellets (implantação da unidade de pellets de madeira 36.000 mt/ano. Em pleno funcionamento na cidade de Pindamonhangaba São Paulo) onde

desenvolvemos o planejamento estratégico, linha de equipamentos industriais e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade. Revize Industrial (desenvolvimento plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico equipamentos e engenharia contrato de compra da produção de pellets em São José Rio Preto SP). JW International Solutions (plano de negócios e

estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e engenharia industrial e contrato de compra da produção de pellets em Palmeira PR). Grupo Maringá Usina Jacarezinho

(desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico para produção de pellets com bagaço de cana em Jacarezinho Paraná) Debona Construção

(desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico com os equipamentos e financiamento internacional em Joinville Santa Catarina) Lucatelli Industrial

(desenvolvimento do plano de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e financiamento internacional em Chapecó Santa Catarina) DPM Reciclagem (desenvolvimento do plano

de negócios e estudo de viabilidade e planejamento estratégico e financiamento os equipamentos de produção de pellets em Petrolina Ceará). Desenvolvimento pela Brasil Biomassa para a empresa

Caraiba Bioenergy (implantação da unidade compacta e modular de pellets de madeira 12.000 mt/ano. Na cidade de Seara em Santa Catarina) com o planejamento estratégico, linha de

equipamentos industriais e engenharia industrial para o desenvolvimento da unidade industrial e a venda para o setor de avicultura. Desenvolvimento pela Brasil Biomassa ao Grupo internacional LEE

Energy Solutions do Alabama no Estados Unidos do plano estrutural de marketing internacional e venda de produção industrial de pellets pelo Porto de Orleans para o mercado da Holanda e da

Bélgica.

SOBRE A BRASIL BIOMASSA. Brasil Biomassa e Energia Renovável é empresa líder no Brasil na área de consultoria e engenharia industrial para implantação de projetos industriais sustentáveis.


